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উৎসর্গ 

বঙ্গবাহিনীর 

গ্রধান প্রতিষ্ঠাত। ও পৃষ্ঠপোষক 

নানা লিদ্যাবিং 

বঙ্গের মহামান্য প্রধান রাজপুরুষ 

্ীযুক্ত রাইট অনারেবল 

লরেন্দ জন্ রাম্লে ডাণগ্ডাস্ আর্ল অব রোনাল্ডসে 

ভি, সি, আই, ই, মহোদঘের অন্ঠমাতানুস।বে 

গ্রন্থকারের 

আন্তরিক শ্রদ্ধার নিদর্শনরূপে 

এই গ্রন্থ 

ভাহারই উদ্দেশে সবভমানে 

নিবেদিত হইল । 





নিবেদন 

“বাদ।লীর বল" ব| বাঙ্গালীর সামরিক ইতিহাস প্রকাশিত 

হইল। কুলি-মন্ুরে গাছ-পাথর কাটিয়। যে পথ র$ন| কবে, তাহ 

সর্বদ। সুরসক্িত ও সুমাজ্জিত ন। হইলে৪, সেই পথে বীর মেনাপতির 

রথ ধাবিত হইঘ্। দেশের জন্য জয় ও মান আনে। কবে বাঙ্গালীর 

নই শক্তিশালী জেনফন্ ব| হেরডোটনের শুভাগমন হইবে জানি ন।, 

বে তাহারই বথচক্কের নিনাদ শুনিবার আশায় আমি পথ রচন! 

করিতে চেষ্ট। করিয়াছি মাত্র। সে পথ বে এখন অমাজ্জিত, অসম্পূর্ণ 

ও বন্ধুবই রহিয়াছে, তাহ| জানি। ইহাতে ক্ষোভ ব। লঙ্ঞ। নাই। 

বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন-__“বাঙ্গালার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙ্গালার 

ভরস। নাই। কে লিখিবে? তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই 
লিখিবে। দে বাঙ্গালী, তাহাকেই লিখিতে হইবে |: আইস, 

অমর! সকলে মিলি॥। বাঙ্গাল।র ইতিহাসের অনুসন্ধান রুবি । যাহার 

বতদুর সাধ্য, সে ততদূর করুক; ক্ষুদ্র কীট যোজনব্যাপী দ্বীপ শির্শাণ 
করে। একের কাজ নয়, সকলে মিলিয়। করিতে হৃইবে |” 

স্পণ্ডিত ও বন্ধের প্রধান ইংরাজ রাজপুরুষ মহামান্য লর্ড রোনান্ডসে 

ব|হ।ছুর কৃপাপুর্ধক এই গ্রন্থ তাহার নামে উৎসর্গ করিবার অন্থমতি 

দির * বঙ্গসাহিতোর প্রতিই তাহার বিশেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছেন 

এবং আমাকে সম্মানিত করিয়াছেন, তজ্জন্য মবিনয়ে তাহার নিকট 

রুতজ্ঞত। জ্ঞাপন করিতেছি। 

গ্রন্থের অনেকাংশ মুদ্রিত হইবার পর কতকগুলি নৃতন এত্িহাসিক 
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"তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে । স্থযৌগের অভাবে সে গুলি গ্রন্থে সন্গিবিষ্ট 

করিতে পারি নাই। ৃ 

কোন বিজ্ঞ উচ্চ ইতরা'জ রাঁজপুরুষ এই গ্রন্থ-রচনার সুচনায় আমাকে 
বলিয়াছিলেন--"এপ গ্রন্থ রচিত হইতে পারিলে ভাল হয়, কিন্তু 

রচনার চেষ্টা ছুরাকাজক। মাত্র 1 যাহার নিকট হইতে উৎসাহ ন। 

পাইলে সেই ছুরাকাজ্ষর সামগ্রী লাভ করিবার জন্য এই আয়োজন 

হয় ত সম্ভব হইত ন1, ধাহার অর্থ না হইলে আজিকার দিনে এই গ্রন্থ 

মুত্রিত করিতে পারিতাম ন।__নাটোরাধিপতি গৌড়জনবিদিত 
সাহিতারথী সেই শ্রশ্রমন্মহারাজ জগদিক্্রণীথ রায় বাহাছুরের নিকট 

আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞত| জ্ঞাপন করিয়। তাহার নিরাময় দীর্ঘাযু ও 

বঙ্গপাহিত্য-সেবার় অক্ষ একাগ্র সাধনার জন্য শ্রীভগবানের নিকট 

কায়মনোবাকো্ো প্রার্থন। করিতেছি । 

যাহাতে বাঙ্গালী জাতি বীরের সভায় আপন স্থান চিনিতে পারে, 

সেই উদ্দেশ্টেই এই গ্রন্থ মুদ্রিত হইতে আরস্ত হয়। তখন মহাযুদ্ধ 

ভীষণ ভাবে চলিতেছিল। মহীঘুদ্ধের অনিবাধ্য ফলে কলিকাতার 
কাগজ প্রভৃতি যেরূপ একান্ত দুল ভ হইয়াছিল, তাহা কাহারও অবিদিত 
নাই। প্রধানত্রঃ সেই কারণেই প্রায় অর্দাংশ মুদ্রিত হইবার পর 

এই গ্রন্থ বহুদিন পধ্যন্ত "ম'নসী”্র কন্মশালায় কারাবন্দী ছিল। 
পরিশেষে পাঠকদিগের নিকট সাননয়ে নিবেদন, এই গ্রন্থের 

প্রতিপাগ্ভ বিবয় সম্বন্ধে নৃতন তথ্য আমাকে নিম্নলিখিত ঠিকানায় 
লিখিয়া জানাইলে বাধিত হইব । ইতি-- 

নিবেদক 
উলুবেড়িয়া (হাবড়া) ] শ্রীরাজেন্রলাল আচার্য 
অগ্রহায়ণ, ১৩২৮ ] “অমর কুটার” 

পোঃ-বারাকপুর, (২৪ পরগণ। )। 



দ্বিতীয় সংস্করণের “নিবেদন 

১৩৯৮ সালের অগ্রহায়ণ মাসে “বাঙ্গালীর বল” প্রথম প্রকাশিত 

ভয়, আজ ১৩৪৬ সালের জ্যেষ্ঠ মাস! এই কতিপয় বর জাতির 

জীবনে কিছুই নে, ব্যক্তির জীবনে অনেক দীর্ঘ। বাঙ্গালীর কলগ্- 

কালিম| দূব করিতে বদ্ধপরিকব বাঙ্গালা ভাগ্যবান এতিহাসিকের জন্য 

প্রোঢেব উৎসাহ সম্বল করিয়া একদিন পথহীন নিবিড় অরণ্যের ভিতর 

তইতে কিছু কিছু উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলাম। বাঙ্ধকোর স্বাভাবিক 

অবস।দকে ছুই করে ঠেলিয়! দিয়া, নৃতন কিছু পাইবাব আশায় আবার 

সেই অরণো প্রবেশ করিলাম,কিন্কু এবার বেশী দূর অগ্রসর হইতে 

পারি নাই, তবুও পুস্তকের কলেবর পূর্বাপেক্গা প্রা শতাধিক পৃষ্ঠা 

বাড়িযা গেল। উহার অনুপাতে দক্ষিণ। বাড়ে নাই-__বরং কমিয়াছে। 

শমিক শুধু মাল-মগল্লা সংগ্রহ করে, গ্রয়োজনান্টরূপ যাচাই-বাছাই 

করেন স্থকৌশলী শিক্পী। জীবনের বাকি কয়েকট। দিনেব মধ্যে সেই 

শিল্পীর সাক্ষাৎ পাইব কি ন| তাহ! শ্রশ্রঠানুরই জানেন। চারিদিকের 

অগ্রগতির প্রবল টানে বার্গীলাও বন্যার বেগে ছুটিঘা চলিয়াছে-_যুগ- 

প্রয়োজন সমৃপস্থিত। এগন সেই প্রাণবন্ত এতিহাসিক-শিল্পীর আগমন- 

বার্ধা প্রচার করির। থে শঙ্খ বাজিতেছে, মনে হয তাহার ধ্বনি কখন- 

কখনও বা বৃদ্ধের কানে৪ আসিয়। পৌছিতেছে। 
শুনি স্বর্গে ও মৃক্কে সম্বন্ধ আছে । বদি থাকে, বাঙ্গালার অন্যতম 

সাহিত্যরথী অমরলোকবাসী মহারাজ জগদিন্্নাথ “বাঙ্গালীর বলের” 

পুনঃ প্রকাশ দেখিয়া যতদূর আনন্দিত হইবেন, আর একজন ব্যতীত 
হয়ত তেমন আর কেহ হইবেন না। সেই 'আর একজন”_-আমার 

পুরাতন বন্ধু দেখগতপ্রাণ সাভিত্য-ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রমোহন দত্ত। 
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একখণ্ড মাত্র “বাঙ্গালীর বল” এতদিনও তিনি ধে পরিমাণ যত্বে ধ্বংসের 

মু হইতে রক্ষ। করিয়াছিলেন, ততো পিক আগ্রহে তিনিই আজ আবার 
উহকে নব-কলেবর দান করিলেন। ইতি 

“জব কুটার”__বাবাকপুর ূ বিশীত নিবেদক, 
২৫খে টা, ১৩৪ শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য 



অবতরাণকা! 

নাটেরাধিপতি 

শ্রীশ্রীমন্মরহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায় কর্তৃক লিখিত। 

বঙ্গদেশ সুপ্রাচীন , তাহার কোন ধারাবাহিক ইতিহাস নাই 

বাঙ্গালী কবে, কোথায়, কিরূপে রাজাস্থাপন করিয়াছিল-_-কবে, কোথায়, 

কিরপে কোন্ যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিল বা পরাজিত হইয়াছিল, 

ভারতের শৃর-সভার তাহার স্থানই ব| কোথায় ছিল, বাঙ্গালার ইতিহাস 

নামে যে সকল গ্রন্থ পরিচিত আছে তাহাদের মধ্যে অনেক গুলিতেই 

এ সকল তত্বের সবিশেষ সন্ধান লাভ করা যায় ন1)কোন কোন গ্রন্থে 

সামান্য উল্লেখ শাত্র স্থানে স্থ'নে দেখিতে পাওয়। যায়। 

এককালে বাঙ্গালার নিজস্ব একটী শিক্ষ। ও সভ্যত। বর্তমান ছিল, 

এককালে বাঙ্গালীর স্ত্রগ্রতিষ্িত স্বাতন্ত্রয ছিল, এক কালে বঙ্গবীব 

বন্ৃবিস্তুত সাম্রাজ্য ঘচনা করিয়াছিলেন, এক কালে বাঙ্গালা 

ব্রপনিবেশিকগণ নান। দিগ্দেশে গমন করিষা বাঙ্গালার শিক্ষ! ও সভ্য! 

বিস্তার করিয়াছিলেন। এসকল 'অনৈতিহাসিক কথা ন। হইলেও বহু 

কারণে এখন বিশ্বৃত ৪ বিলপ্তপ্রায় হইয়াছে । বাঙ্গালীর বিক্ষিপ্র, 

বিস্বত ও সেই বিলুপ্ত-গ্রায় শৌধাকাহিনী যখাসস্তব সংগ্রহ করিতে 
যেকি প্রবল অন্তসপ্ধংমা ও অসাধারণ আম আবশ্টক তাহা বিশেষ 

করিয়া বুঝাইয়। বলিবার প্রয়োজন নাই। বনু এত্হাসিক প্রবন্ধের 

যশস্বী রচদ্রিতা, 'বঙ্গসাহিত্যে স্পরিচিত লব্বপ্রত্িষ্ঠ লেখক শ্রীণান্ 
রাজেন্দ্রলাল আচাধ্য বি, এ, অবলরহীন রাজকাধ্যে নিযুক্ত থাকিয়াও 

সেই শ্রম স্বীকার পূর্বক তিলে তিলে উপাদানগুলি সংযোজিত করিয়া 

“বাঙ্গালীর বলে” বীর বাঙ্গালীর যে মু্তি গ্রার্শন করিয়াছেন, ভরস| 
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করি তাহ। বাঙ্গালী জাতির সম্মুখে একটী গৌরবোজ্জল বিরা 

অতীতকে প্রত্যক্ষবৎ প্রতিভাত করিবে এবং বাঙ্গালী জাতিকে 

কলগ্কমুক্ত করিবে । 

যে জাতির কর্ণবুহরে নিয়ত ধ্বনিত হইতেছে-তুমি ভীরু, 

তুমি কাপুরুম”--সে জাতি অতি বড় পরাক্রমশালী হইলেও কালে 

ভীরুই হইম। পড়ে। তাহার ভাট ঘে দিন আবার দীপ্ত রাগে 

তাহার বীরগাথ। গাহিয়। মন স্পর্শ করিতে পারে, সেদিন আবার (সই 

অবসন্ন জাতিব দ্রেহে নবজীবনের স্পন্দন লক্ষিত হ্য। এই কাবণেই 

পথিবার মকল দেখেই জাতীঘ সামরিক ইতিহাসের এত সমাদর । 

নভেল-নাটকে পরিপ্লাবিত বাঙ্গালাদেশে “বাঙ্গালীর বল” সেই সমাদর 

লাভ করিনে কি না তাহা বলিতে পারি ন।। ইতিহ।স-বিমুখ 

বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে "বাজালীর বলে”্র স্থান হইবে কিনা জানি না, 

কিন্ত এইব্নপ গ্রন্থ থে বাঙ্গালর জাতীয় জীবনের বিকাশের জন্য একান্তই 

আবশ্যক তাহ। অসঙ্কেঠচে বলিতে পারি । “বাঙ্গালীর বল” রচন। করিয়। 

শ্রীমান্ রাজেন্দ্লাল বঙ্গ-সাহিত্যের ভাগখারে একটী অমূল্য রত্র দান 

করিয়াছেন । আজ হউক, দশ দিন পরে হউক বাঙ্গালী জাতি ইহা 

নিশ্চয়ই বুঝিবে। 

যাহ। ছিল, এখন নাই--যে মুঠি এখন বিস্বৃতির গর্ভে প্রায় লীন 

হইয়াছে-_বহু চিত্রকর নান। উদ্দেশ্যে সময়ে সময়ে যাহাকে কলঙ্কলিপ্ড 

করিয়াছেন--তাহার ম্বরূপ প্রকাশে ব্রতী হইলে প্রত্যক্ষদশীর প্রমাণ 

ও পাঁরিপাশ্থিক অবস্থ। প্রভৃতি হইতে যুক্তিযুক্ত নান সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর! 
প্রয়োজন । “বাঙ্গালীর বলে” প্রধানতঃ সেই পথই অন্স্থত হইয়াছে । 

বাঙ্গালীর ইতিহাস হইতে জনশ্রুতিকে একেবারে বাদ দেওয়া চলে না। 

জনশ্রুতি সত্যের ভিত্তির উপর জন্মলাভ করিয়! ক্রমে পল্পবিত হয় 

বলিয়াই কোন বিষয়ের প্রমাণ রূপে গ্রাহথ হয়'না; কিন্তু একথা অস্বীকার 
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করিবার উপায় নাই যে, সেই জনশ্রুতিও সার-সত্যের সন্ধান দেয়। 
সে সন্ধান লাভ করিবার জন্য যে বিচরণ! প্রয়োজন, “ম সন্ধান মাত্রকে 

অবলম্বন করিয়। যে সকল অবস্থা ও প্রমাণ সংগৃহীত হইতে পারে, 

“বাঙ্গালীর বলে” তাহাও. কর! হইয়াছে । “বাঙ্গালীর বল” নানা 

এতিহাসিক প্রমাণের উপর বিরচিত জাতীয় গৌরবগাথ|। 

গ্রন্থের ভাষ। দীপ্ঠ, অতিশয় সুমিষ্ট ও সাগর বক্ষের ন্যায় ভরঙ্গায়িত ; 

উহাতে যে সুর বাজিয়াছে তাহ্। বাঙ্গালী টডের সুর, তাহা মম্ম্পর্শ 

' করে, অবসন্ন হৃদয়ে আশ। ও শক্তি আনে__উহ| বশ্মে চন্মে স্থশোভিত 

উৎ্পাহ-দীপ্র, উদগ্র আকাজ্জায় উত্তেজিত, সমরপটু বাঙ্গালীর বীরমুদ্তিকে 
'নয়নের সম্মুখে আনিয়! ধবে, উহ কুরুক্ষেত্রের পাঞ্চজন্য নিন।দে ধ্বনিত 

বাঙ্গালীর বীর-কাহিনী হইতে বিগত মহাস্মরের ম্যাকৃসিম্ কামানের 
গঞ্জনে বিঘোধিত-_বাঞ্গালীর শৌধ্যকাহিনীকে জাগ্রতসচেতন করিয়। 

দেয়, অথচ মত্যকে আচ্ছন্ন করে ন।। কেহ কেহ বলেন এবূপ 'ভাষ। 

এতিহসিক গ্রন্থের উপযোগী নহে । এ সিদ্ধান্ত সত্য হইলে, পৃথিবীর 

বহু স্ববিখ্যাত এতিহাপিক গ্রন্থকে ইতিহাস বলিতে কুস্তিত হইতে হয। 

যে এতিহাসিক ইতিহাস রচন। করিয়া! আপন জাতির হৃদয়ে মুদ্রা 

অস্কিত করিতে সমর্থ নহেন তাহার গ্রন্থ “বিজ্ঞান সম্মত উতিহাস-রচন। 

প্রণালী'-অন্ুহ্থত হইয়া বিরচিত হইলেও কেবল গ্রন্থ-কীটের ক্ষুধাই দূর 

করে মাত্র, অন্য সাফল্য লাভ করিতে পারে ন|। 

বাঙ্গালী ভীরু নহে, বীর জাতি, এবং যুগের পর যুগ তাহার শোধ্যের 

পরিচয় দিয়| আসিতেছে, শুধু ইহাই “বাঙ্গালীর বলে”র একমাত্র 
প্রতিপাদ্য বিষয়। উহ] অকাট্যরূপে প্রমাণ করিবার জন্য নানা স্থান 

হইতে নান। উপাদান সংগৃহীত হইয়। এই গ্রন্থে নানা ভাবে আলোচিত 

হইয়াছে । বিবরণ বিশেষ লইয়া এতিহাসিক মতবাদের অবসর যদি 
থাকে, তাহাতেও গ্রন্থের মর্যাদা কোন ক্রমে ক্ষুগ্র হইবে না, কারণ. মুল 
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তত্বটী অতি বিশদরূপে ব্যাখ্যাত ও স্বদর্রূপে প্রমাণিত হইয়াছে । এই 

গ্রস্থেব জন্য বাঙ্গালী জাতি গ্রন্থকারের নিকট খণী রহিবে। 

বাঙ্গালীর শৌধ্য-কাহিনীর ধাবাবাহিক ইতিহাস সম্ভবতঃ এই প্রথম 
রচিত হইল, এবং শ্রীমান্ র জেন্রুপাল ইহার পথপ্রদর্শক । বহু পুবাতন 

বাঙ্গালীজাতিব অপুন। বিলুপ্ত-প্রার় শৌধাধাহিনী একের প্রযত্তে 

সম্পর্ণকপে পুনকুদ্ধত হ ওয়। সগ্বপর নহে) তথাপি আশ! করি, “বাঞ্গালার 

বল” পাঠে বাঙ্গালী জাতির বিলুপ্তপ্রাঘ বাবমুন্তি দেশবাসিজনের নযুনর 

সম্মুথে সমুজ্প বর্ণে উদ্ভাদিত হইয়ু। উঠিবে | বিগ কালের সেই মগ্তি 
দর্শনে বন্ত।নে বর্শা জনেব হাপাশ্থত শৌমা সগ্য জাগ্রত হউয। 

তাঁঙাদের ললাট হইতে ভীরুতাপবাদেব দুরপনেষ কলঙ্কলাঞ্চনা জন্মের 

মৃত মুচ্ছাহয়া লহঃবে এবং জগতে শুবসভাষ উপযুন্ স্থান গ্রহণে 

তাহাদিগকে উদ্বদ্ধ ও উত্সাঠিত কব্তিব | 

বিপুল শরদলাধা এত এতিহাপিক অন্রসন্গিৎমার পথে আমদের 

(দশবান" অপবাপব দিক গন্থচভ্ভাগণ সোহসাহে অগ্রমর ভভলে 

আশ। কবা যায় থে, এমন একদিন আ.লিবে,। ব্খন বাঙ্গাল'র বিস্মৃত 

ইতিহাস অভিনব কপেবব ধাবণ কবিয়; বাঞ্গালীকে পৃথিবামধ্ একটা 

বরেণ। গাতিরণপে প্র ষ্ঠিত করিবে । ইতি । 

৩, ল্যন্স ডাউন (বাড, | 

বালিগঞ্জ, কালকাহ1। শ্রীজগদিক্দ্রন।থ রায়। 

২৫শে অগ্রহায়ণ, ১৩২৮। ] 



সুচীপত্র 
প্রথম পরিচ্ছেদ_শিলা-বিস্যাম 

নিদর্শন, উপনিবেশ, অর্ণরপোতি, বাঙ্গীলার ইতিহান, বাঙ্গালীর 

ঈত্ভিহাস, প্রাচীন পরিচয়, গৌড়ীয় সাম্রাজা, বাছবল, অক্ষুঞজ বংশ- 

'গীবব, বাঙ্গালীর কাহিনী ভাহার বাজকাছিনী, পাঞ্চালের বাঁর সভা, 

চধিষ্ঠিরের রাজন্ুয যক্ত, ভীমের দ্থিজয়। আশ্বমেধে অঙ্জন, কুরুক্ষেত্র) 
দহলিক1, কালীতটে নুটাল-কেশ। হরিবহশে বাঙ্গালী, কল্মিণী হরণ- 

কলে বাঙ্গালী, দ্বারকা অম্বে বান্ালী, জমান ভারতে বাঙ্গালী, 

“সকালের যুদ্ধোপকবণ) বৃদ্ধ, লৌদ্ব-প্রভাব, সিংল বিজয়, অজস্তার চিত্র, 

ভাতের নৌবল, বুহত্তব ভারতবধ বচনা, নৌ-শিষ্লী, কলিঙ্গে বাঙ্গালী. 
ভাঁমিল ভাষা, সগল, গঞ্গার'টাবীর, বাঞ্দালী গদ্াবংশ, ভ:জ্িল প্রশন্তি। 

বলার ইতিহাস চাই, গ্রচীন বঙ্গের বিভাগ, খাড়ি-নগুন। 

১৩৪ পৃটা। 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ-মন্দির-নির্মাণ 

গ্রীক প্রভাব, মৌধ্য-ম!আ'জা, হস্তী-বিদ্য, মৌধা-মাম'জ্যে সামরিক 

ব্যবস্থা, পন ও উত্থ ন, পাটলীপুত্রেব রাজলক্মী, গুপু-স'আ জা, ভারতের 

নেপোলিবন্, প্রধগ-ন্তস্ত লশি, যুগধন্মের প্রভাব, অভিনব অভিমত) 

ফরিদপুবের তাত্বণামন, আর্ধা।বর্তে ও দাক্ষিণাত্যে নৌ-শিল্প, সপৃ গ্রাম, 
স্বর্ণ গ্রাম, তাম্রলিপ্র, কাকাস্থ ওকাকুরা, চীন ও ভারতবর্ষ, পুক্ষর্ণার 

বঙ্গবীর চন্দ্রবশ্মণ, শেষেব আরম্ভ, হণ বন্যা, মিহির গুল, মালবে মগধে 

মিলন, বাজাধিবাজ পরমেশ্বর, সমুদ্র শ্ররাণ গৌড়ান্, প্রভাকর বদ্ধন,, 

মো-লা-পে। রাজাশ্রী, গৌড-ভূগঙ্গ, গঞ্জাম পথ্যন্ত বঙ্গ সাঅ'জা, মহ! 
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সামন্ত শশাস্ক, গোঁড়ী রীতি, সপ্তম শতাব্দী, পঞ্চভ!রতে যুদ্ধ, মাধব 
রাজের শসন, গৌঁড বিজয়, বঙ্গের দুর্দিন, যশোবর্শ1, অবিশ্বাসী কাশ্মীর, 

গৌডজনের প্রতিশোধ, সেকালের সামরিক ব্যবস্থ, পোরসের রণসজ্জা, 

বারবিলাসিনী | ৩৫--৬২ পৃষ্ঠা । 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ_নব-জীবন 

হযদেব, গুর্জর, জয়াীড়, খড্গা রাজবংশ, সমতট, রাষ্র-বিপ্রব, বৎস- 

রজ, ম।তস্ত-্যায়, মহ।-মিলন, বঙ্গগৌরব, গোপাল, ধর্মপাল, বাঙ্গালীর 

দিগ্রিজয়, দ্বিতীয নাগভট্র, বঙ্গ বাহিনী, সম্রাট-দেবপাল, জনগতের প্রাধান্য, 

সমরপট ব্রা্গণ, বঙ্গেণ আলেকজান্দার দেবপালের রাজ্য-বিজয়, গ্রশস্তি, 

পাহাড়পুর-স্তপ, গৌড়ীয় শিল্পের প্রাধান্য, বঙ্গ সাম্রাজ্য ও গোকর্ণ, 

বাঙ্গ।লীর দ্রাবিড জয়, লেখমল| | ৬২--৮৮ পুষ্টা। 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ__“পুনর্নবংগ 

দশম শতাব্দী, আধ্যাবর্ত, বিগ্রহপাঁল, নারায়ণ পাল ও রাজ্য পাল, 

দ্বিতীয়-গে।পাল, চেদী ও জেজাতুক্তি, বাঙ্গালীর আক।জ্ঞচ, গৌড়্রীড়া- 

লভাপি, অনধিকারীর ইন্দুমৌলি মন্দির, মহীপাল, বঙ্গবাতিনীর বিভ্যলাভ, 

গন্ধালয়, কী্িরত্র, চোল, রাজেন্্র চোলদেব, পূর্ব বঙ্গপতি গো বিন্দচন্দ্র 

নৃতন শিক্ষা, বীরপুজা, গৌড়ধ্বজ গাঙ্গেয়দে, উত্তর ভারত, লোকান্ুরাগ, 

বঙ্গসাহিত্য, সমর-ব্যবসায়। ৮৯--১০২ পুষ্ট] । 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ_-“কলিযুগ রামায়ণ” 

নয়পাল, বিলুপ্ত ইতিহাস, কর্ণদেব, বঙ্গবিভ্রম, চন্দ্রগর্ত দীগস্কর, 

শ্রঙ্জান অতীশ, বাজি-বৈচ্য, “বানারস্ঠ বিজয় ন| লুন মাত্র, তৃতীয়- 

বিগ্রহ পাল, চালুক্য বিক্রমাদিত্য, নবীন-রাজবংশ, মহীপাল, কৈবর্তরাজ- 

প্রতিষ্ঠ। ভীমের জাঙ্গাল, সৈন্য সংগ্রহ, শিবরাজ দেব, নৌক-মেলক; 
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অনন্ত সামন্ত-চক্র, সামন্ত-পরিচয়, কৈবর্ত-বিদ্রোহ দমন, রামাবতী, বঙ্গ" 

বিজয়, কুমারপাল, ঠবছ্যদ্দেব, মদনপাল ১০২--১১৮ পৃষ্ট। |. 

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ--বিজয় নগর 
বহুবলের রাজা, সামন্তসেন, বিজয়সেন, সেন- প্রতিষ্ঠা, পাশ্চাত্য-চক্র, 

কল্পকাপালিক, বল্ল।ল-প্রশস্তি, বিজ রাজার বাড়ী, নিখিল-চক্র-তিলক 

বল্লাল সেন, বীরাগ্রগণ্য লক্ষ্মণ সেন, বঙ্গের বিক্রমাদিত্য, তুরস্ক প্রভঞ্জন, 

শেষের আরম্ভ, বিশ্বরূপ মেন, বঙ্গের সামরিক ব্যবস্থ। ও নৌ-সাধন। 
১১৮---১৩১ পৃষ্টা! ॥ 

সপ্তম পরিচ্ছেদ-_সন্দিযুগ 
পাঠান-বন্তা, সন্ধিযুগ, জনপ্রবাদ, বঙ্গের প্রাচীন সাহিতা, ঘনরামের 

ধর্্মমঙ্গল, মাধবাচাধ্যের চণ্ডী, জিন, (রকাব, বুট, খণ্ডগরির কীর-মু্তি, 

উড়িস্যায় নৌ সাধন, কোন!কের স্ুষ্য মন্দির, কবিক, পর্যাণ, বঙ্গে সেনা 

সংগ্রহ ও বাঙ্গালী জাত, বাঙ্গালীর সৌভাগা, উড়িস্তায় পাঠান, বাঙ্গালী 

গঙ্গাবংশ, উড়িয্যার পতন, বঙ্গের সামাঞ্জিক ব্যবস্থা, উদ্দগুপুরের 

সংঘরাম, পাঠনের অগ্রিক্রীড়া, প্রলয় কালরুদ্র, নবদ্বীপ ও বঙ্গদেশে 

পাঠান বিজন, বল্ঘাকৃপুব, দোজখসুপুরে নিয়ামত, বঙ্গে ধশ্মপ্রচার, 

বন্ধের হিন্দু সমাজ, একটাকিয়! রাজবংশ ও হিন্দু সমাজ, সমাজে উদারতার 

আভাস, সামাজিক অন্তদারতার ফল, পাঠান-র। নীতি, পাঠান-ণেন।, 

পাঠানের রাজ্য বিস্তার, শের খা ও বঙগ-টৈন্য, পাঠানেব রণ-যাত্র।, হিন্দু ও 

পাঠানে সংঘর্ষ, মুনলমানের ভাগ্য বিপধ্যয়, ভারতের হিন্দু, বাঙ্গালী ভাট, 
বাঙ্গাশীর থাশম্মপলি, কটাপিন, কটানিনের প্রতিশোধ । 

১৩১--১৭৭ পৃষ্ঠা ৷ 

অষ্টম পরিচ্ছেদ__পাঠান-বন্তা। 
পলায়ন-কলঙ্ক ভগ্ন, লক্ষমণসেনের পলায়ন-কাহিনী অলীক, তিব্বত- 

অভিযান, প্রত্যাবর্তন, সম!ধি, স্থলতান্ গিয়াসউদ্দীন, স্ুল্হান মুখিস্ 
রর র 
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উদ্দীন, পরম রাজাধিবাজ মধু€লন, আমিব খাঁর প্রাণদ্গু, স্থুল্ শনের 

রণথাত্র! বাজ। দক্চু্গ মাধব, বাঞ্গালাব হিন্দুবাজ্যেণ বিলাপ, সোনা বর্গ 

পোনাবর্গ। এ লক্ষমাবতা, বিঘা বঙ্গলন॥ পিল্লার সুলতানের রণনাত্র। 

হন্তি সেতৃ, একডালাব যুন্গ, বাবে অম্ম'ন, পিকন্দব শাহ, 'একডালার 

অপবে!ণ, মুদ্রানত্ব, বাগ। হবিদাস, মুকুট বাধ) সোনাবর্গাথে টৈন্ত সংগ্রহ, 

তুঙ্গকৃ-ই-নাব ব,বিগ্রা-বহি, জণশ্র € শ্যাম-রামা, পিংহাসনের পাদপীঠ, 

রাজ। গণেণ, হিন্দুবর্ণ, জনশ্রতণ বজ বহু, জিভমল, দন্জ হর্দন-দেব, 

দত মর্দ,নপ পৌগা মুদ্রা, নহাব।জ মছেন্দ, সাতর্গাঝেশ মুললন।ন-দুদ্র। 

বাঙ্গালী হিন্দুৰ গৌবপ, পতনের আতষ্ত, স্থলভান নর 
বাঙ্গাল) গন্য, বঙ্গেন কৌন্তভ মি পরিত্র'্ক ভগ্মা, ভোসেন এাহের 

বাঙ্গালী পসৈন্, বঙ্দেশ হইতে সেন। সংগ্রহের সম্ভাবনা, বঙ্ঘবীণ গৌর 

মলিক ও চ"চ গ. রণতরী, রাজ! নীলাম্বব, বঙ্গভ'যাথ বীবমুন্তি, পানিণখ, 

বেহাবে ঘুপ্, নেব খর উতসাহবণী, যুদ্ধের আয়ে।জন, বাঙ্গালী মশ্ব- 

বে।হীব যুক্গ, প ঠ'ন-পশ্মিলন, ভ তডিযাব বাছকুমাব, নির্বাণ নুখ দীপ, 

নূতন র।জপ্।নী, উড়িযযার মুকুন্দদেব, কালাপাহাড়, নৌশিল্প। 
১৭০--২৩০ পৃষ্ঠ! 

নবম পরিচ্ছেদ বঙ্গে মোগল 

অযুতে গরল, মোগল ও পাঠান শাসন বন্ধের ভূম্বামী, বিষুপুল, 

বাঙ্গালীর লনব ব্যবসাঘ, রাজ|। দেবীদান, গৌডপাশ] দাযুন। মোগলের 

সহিত সন্ধ, গৌড়ে অরণা, দীপনির্বাণ, আসাম ও কোচবিহারে বাঙ্গালী, 

গোধালপাড। ও কামন্ধপ, কামত। রাজা, বঙ্গসৈন্যেব পবাঁভব, বার 

নীলাম্বব, কেচবিহার, কোচবাজোব বীর-গাথ, কোচবিহার ও কোচ 

ইঞ্গো। বঘুদেব ও ইশা থ,। লক্মীনাবাধণ ও তাহার সেন|কটক, বঙ্গের 

পাইক সৈন্য, আহোম বাক্যে বাঙ্গালী বন্দী, ফ্েনাপতি “বঙ্গাল” বঙ্গবীর 
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সত্রদিৎ, নরবপি, বিদ্রোহী স্ত্রজিং, আসামে বঙ্গসৈন্, দিলীর রাজ- 

নৈতিহ অবস্থ।, বাঙ্গালার র্রগগণ, পাঠান ওসমান খা, জাল খশ্রু, অরণ্য 

নিয় +ঙ্গ, শাজাহানের বিদ্রোহ, হুগশীর যুদ্ধ, বিধি-লিপি, সুলতান স্বজা 

বঙ্গে স্জার প্রথমবার €ণন্ত সংগ্রহ, বাহাছুবপুবের যুদ্ধ, বঙ্গে হুজার 

দ্বিতীয়বার ধৈন্ত সংগ্রহ, সুজার সেন।, খজোযার যুদ্ধ, বীব বাঙ্গালী, 

'আওবঙ্গজেবের সঙ্কট, কাঘেম__কাধেদ, ধুর্তর পত্র, স্থ্। জিত, বাজি 

আপ্ন। হাত হার।, স্থজাব পরাজঘ, রাজমহলে ছয় দিবস ব্যাপী যুদ্ধ, 
বঞ্গে স্থঙজগার চতুর্থবাব টৈন্য সংগ্রহ, প্রেনাভিনয, সুজাব টাগু। পরিত্যাগ, 

স্বজার সমাধি, হাঁজিগঞ্জ দুর্গ, আপসাম-অহ্িঘানে বাঙ্গালী নৈম্া, আসাম 

জয়, বঙ্গলেশার বিপত্তি, মীবজুম্লার মুভা, বঙ্গেব নৌশজি, শায়েস্তা 

খঁ, চট্টগ্রাম, মগ-নৌবল, রৃঙ্ধ দিল্ দয়াব খঁ। আওরঙ্গজেবের পীড' যুন্গের 

আয়োজন, প্রথম দিনের ধুদ্ধ, কর্ণকুশীর যুগ, চট্ট গরম দুর্গ জব, বাগালার 

নৌ-শিল্পের নদাধি। ২৩০-_-২৭৭ পৃষ্ঠ 

দ্রশম পরিচ্ছেদ_ক্ষীণপুণ্য তারকা 

বঙ্গে বি্রাহ, বর্ধনান, উগ্রক্ষত্রিধ, ব্রহমন্ত্র ভাবনের বীরেব সভায় 

বাঙ্গালী, বরের তকশীম্ জমা, .ভিত্তিহীন সন্দেহ, মোগল-সেন।, পরগণাতি 
সেন? ক্ষীণপুণা তারক, দ্ব'দ্শ আদিতা, বদেশিক পর্টকের বিবরণ, 

কেদার রায়, মন্দ। রায়, বীরেব পত্র, ফতেজর্গ পুবের শৌযুক্, ত্রিবেণী, 

নেয়ামত বিবি, চিত।রোহণ, ভাটী জনপদ, ইশ.খার রাজধান* কালিদাঙ্ন 

গজণান ও তাহার পুত্র, পূর্ব-মঘমনাসংহের গজদানি বংশের স্বাধীনতা 

লাভের চেষ্ট। বা ইশ। খাব বিদ্রোহ, শাহবাজের টৈন্য সংগ্রহ, সেনাপতি 

রঘুনাস কি বাঙ্গালী, মোগলেব অপি ও আম্ল্-তুমাব-জম।, ্ববথ সমর» 

সোনার গঁ, কীন্তিনাশা, শ্রীপুব, রাজবাড়ীর মঠ, প্রতাপাদিত্যেব কাহিনী, 

প্রতাপের পরাজয়, প্রতাপের স্বতি, প্রতাপাদিত্যের ইতিহাস, দ্বাদশ 
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দেবগ্রাম, বাঁর-নগব, ব্যাক্তগত আথান, কিল্লাবাড়ী, বিরামপুর দুর্গ, 

সেনাপতি গ্রাম, সমসের গাজি, চৌধৃবীর লড়াই, বাঙ্গ।লার রবিন্ হুড, 

নোথাখাল, বাশবগঞ্জ, মাধব পাশা, সাভারের হরিশ্চন্দ্, বাজা দামোদর, 

রাবণ রাজা. রাণী ভবানী, বদুৰাম, বাম মালিক, লাঠি, রায়হেণে, 

সামরিক রাজপথ ও অন্দুশীঘক দুর্গ, গড ফচছেপুব ও ছুর্গাহাট। গড়, 

ববেন্দ্েব অত্াচল, মহাবাণী ভবানী, বাখবেডিয়ার রাজ। রঘুদেব, 

কান্তবাবু ও কশীবাজ চে২লিংহের মৃহিষীর মধ্যাদ। উপাদান »ংগ্রহ, 

বাঙ্গালীর পারিবারিক কাহিনী। ৪২০-_-৪৮3 পু] | 

চত্ুর্দণ পরিচ্ছেদ_-প্রবাসী 

ছিযান্তবের মন্বন্তব, নবীন ভূত্বামী, কোম্পনীর আমল, পিপাহী- 

বিদ্রোহ, বাবু গুকনাস মিত্র, সিপাহা-যুছ্ধের কালে বাঙ্গালীর সৈন্য 

সংগঠন, যোদ্ধা মুন্সেক, বাবু বাসবিছাবী ঘোষ, বাবু যদুনাথ থেষ, বাবু 

ঈখানচন্দ্র দেব, বাবু দুর্গারান বন্দেশপাধায়, বাবু ঈখানচন্ মুখোপাধা!য 

ও বাবু রানকুম।র বায়, ড'ন্ত র হুর্ধাকুখার ,বানূ মহিমচন্দ্র গুচ জোঘার্দাব, 

কাবুল-যু:দ্ধ বাঙ্গালী, ঢাকায় পিপাহী টিদোহ, হুগলীর লাঠিয়াল, উত্তর- 
পাড়ার মুখোপাধাদ বংশ, জদ্বেল কালু, কনেলি স্থরেশ বিশ্বাস, প্রচণ্ড 

থ। ভ'দুডী, বাজ! বামনাথ, বাজ। পীত'ম্বব মিত্র, রাজ! নবকৃ্, মিঃ 

ব্রেটারের উক্তি, কলিকাতার গুপু পরিবার । ৪৮৫-__৫০৪ পৃষ্ঠ|। 

পঞ্চরশ পরিচ্ছেন_ মৌন-বিক্রম 
বিংশ শতাব্দী স্বর্গগত গহান্ভব গে'খলে ও বাঙ্গালী, শিকার ও 

বাঙ্গালী, কাপ্তান্ জিকেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মল্তক্রীড়া 'ও বাঙ্গালী, 

গোবর গু£, আচার্য রাজেন্দ্র নাবারণ গুহ ঠাকুরতা, বঙ্গমন্ল, ভীম 

ভবানী, কাণ্তন্ ফণীন্্র কৃষ্ণ, লোহার মানুষ শ্যাম স্থন্দর, সুদৃঢ় -কেশ 

মণি-ধূর, লাঠিথেলায় বাঙ্গালী, অপিচালনার ননীলাল বন, অগিধারী 
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বঞ্চিমচন্্র দাস, স্যায়াম'চয্য দিগেন্দ্রন্দ্র দেব, বর্তমান যুগে বাঙ্গালীর 
এরীব চচ্চ র গোড়ার কথা, সার্কণে বাঙ্গালী আচংধ্য প্রিয়নাথ, টাই হং 

স্বংমী, বায়,ম-বার, মহেন্দ্রনাথ, এপিশর পিংহবাজ ডাক্তার বসন্তকুমার 

ও অন্যান্য বীর বাঙ্গালী, আদ্ধশীয় পেশী-সঞ্চালক আধুক্ত বিজয়কুমার 

মন্লিক, মুষ্ি-বোদ্ধ। শ্রীঘুক্ত জিতভেশ মজুমরাব, পদত্রজে ভ্রবণ প্র ত- 

যোগিতাধ বীর বাঙ্গালী, সন্তরণে বাগ, সন্থবণপটু বাঙ্গাণী বালিকা, 

চাই অথগ্ড ব্র্গ5ঘ/-- তবে দেছে বল জাপিবে, বাঞ্গালার ততণগণের 

আদর্শ_শ্বাশী বিবেকানন্দ ও স্ব'মী অভেপানন্দ, হিমালয় পধ্যটন 

বঙ্গাবাঁ, গৌবাশঙ্গব ব। বাধানথ শুর্গ, সাহকেলে পৃথু পধ/টন্, কুলা 

সদ্দাব ব্দীবশ্ব,ন, ভ্-পধ্াটক শিতাতচন্্র বন্দ্পাধা।ঘ, তল্ই-গুধা 

রিগ!ট।, ফুটবল-হকি-ক্রিকেট প্রভতি, বিমান-বিভার, বিমানে বাঙ্গালী, 

পধ্যটনে বার্গানী, পখিব্রাজবাচ।ব্য স্বামী আনভদানন্দ ও ক্যানেডিয়ান্ 
১ এ আল্পম্ এবং তিব্বত, সেব। ত্রত, অদ্ধ-র্দে জঃপ্রাবন, বাঙ্গালী স্বেচ্ছ।- 

সেনক, বাগান ফ্রুট, বগবাদে অগ্িকাণ্ত সরু জন্ শিক্সন্ ও কনেল 
(51 হেনেপিব মণ্তন্য, কুই-উল্-গামাবার অবরোধ, হাবিশদাব অমবেন্দ্রনাথ 

চম্পটা, হণ্প্টাল্পে।তে বোমা ও বাঙ্গাশী স্বেচ্ছ সেবক, শ্রীযুক্ধ 

বডল।ট বাহাদুব ও বর্ধালী স্বেচ্ছাসেবক, বাঙ্থালীব মিশিটারি ক্রশ্ 

অঞ্জন, বাঙ্গালীর শোনিভ-ণ, বঙ্গবাহিনীর প্রারস্ত, বঙ্গ জননীর 

মৌন বিক্রম | ৫০৫-_-৫৮০) পৃষ্ঠ] 

ষোড়শ পরিচ্ছেন_ইউয়োগীয় মছাসমরে বাঙ্গালী 

সফন স্বপ্র, ২১শে ভাদু_-১৩২২, বাঙ্গালী ডবল্ কোম্পানী, উদ্বোধন, 

বঙ্--জননী, বঙ্গ-বাহিনী, শিক্ষানবিশি, যুন্ধত্র। বন্গালী ফবালী-ইসন্ত, 

বঙ্গালী দৈনিকের পত্র, বাঙ্গালীর (যোগ্যতার পরীক্ষা, বাঙ্গাশী কম্ব।- 

ট্যণ্ট শ্বেচ্ছসেবক বাহিনী, আ-মার|, অভিয!খের পথে, এ মুগে 
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বাঙ্গালীর প্রথম রণ-যাত্রা, টেলিফোন্ যাত্র, রুধিরলিপ্ত টেসিফোন্, 

ষষ্ঠ পুনা-ডিভিসনের প্রত্যাবন্তন বা [২৪0৪0 উম্ম'লু তাবুলের যুদ্ধ, 

বাঙ্গালীর তীর্ঘ, দিংহ পিগ্ররে, জুল্নার, রাম্টি-ট।ম্টি টাম্টা ট।ম্ যুদ্ধে 

বাঙ্গালী প্রত্যক্ষদশী। স্বৃতি, অয়মারন্তঃ শুভায় ভবতু। ৫৯৬২৮ পৃষ্ট| | 

পরিশিষ্ট 

বঙ্গের প্রাচীন বিভাগ, ওপনিবেশিক বাঙ্গালী, প্রাচীন চিত্রে ও 

ভাস্কধ্যে বঙ্গবাঁধ্যের পরিচয়, গঙ্গারাট'বর ও আলেক্জান্মার, কটামিনের 

যুদ্ব-১২৪৩ খুষ্টাব, বঙ্গণক্তি খর্ব করিবার জন্য মোগলেব বাবস্থা, 

উধুযানাপার যুদ্ধে নবাব মীরকাসেমের পক্ষে বঙঈসৈন্থ, পলাশীর যুদ্ধের 
অল্পকাল পর পধ্যন্ত বঙগবীধ্য, বঙ্গবাহিনী, চ'ন-জাপান যুদ্ধে বাঙ্গালী 
ডাক্তার। 





ঈউরোপের মহাযুন্ধে বঙ্গবাহিনীর নিহতবীরগণের 

স্মৃতিস্তন্ত 

,. (কলেজ স্কোযার, কলিক্রাতা ) 

বাঙ্গালীর বল ] | ৫৯০ পুঃ 



ন্বাজলানলীল্র হব 

প্রথম পরিচ্ছেদ 

শিলা-বিন্যাস 

0917 072 0109015 ৬৮11] ] 11076961611) 5017 2110. 1৮015 0175 
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বাঙ্গালীর বাহুবলের কাহিনী, তাহার জয় ও পরাজয়ের কাহিনী) 
তাহা তাম্রে শিলায়, কাব্যে গাথায়, চিত্রে ভাঙ্কয্যে পরিস্ফুট হইয় 

আছে। ধম্মে সাহিত্যে, শিল্পকলায় সভ্যতা- 

বিস্তারে, বাণিজ্যে, দিথিজয়ে__সে কাহিনী পৃথিবীর 

নান। দেশের ইতিহাস, সমাজ, শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতার সহিত 

সংযুক্ত থাকিয়া, এক গৌরবোজ্জল সুমহান অতীতের অন্থুপম চিত্র 
পৃথিবীর লীলাঁপটে যুগখন্মের প্রতিচ্ছবিরূপে অকস্কিত রহিয়াছে । 

সে চিত্রকে শ্বীকার না করিয়া উপায় নাই-__বাঙ্গালীর সে ইতিহাসকে 

আর কাহিনী বলিয়া_-আরব্যোপন্াসের উপকথা বলিয়া সন্দেহের চক্ষে 
নিরীক্ষণ করিবার সম্ভাবনা নাই; উহা! ক্রমেই আবার তীব্র সত্যের 
আকার ধারণ করিয়া স্বদ্রেশে ও বিদেশে আত্মপ্রকাশ করিতে আরম্ত 

করিয়াছে । 

নিদর্শন 

স্ 



২ বাঙ্গালীর বল 

তুষারধবল হিমাচলের শূরঙ্গে শৃঙ্গে যাহাদের গীতি একদিন ধ্বনিত- 

প্রতিধবনিত হইয়াছিল, সাগর হইতে সাগরান্তরে যাহাদের অর্ণবপোত- 
সমূহ একদিন তরঙ্গে তরঙ্গে লীলাবিভঙ্গে নৃত্য 
করিয়াছিল, স্থদুব চীনে যাহাদের রাজদূত (১) এক- 

দিন রাজার তুল্য সম্মান লাভ করিয়াছিল, বালারুণের রক্তরাগরঞ্রিত 

পতাকামূলে আজিও যাহাদের ধশ্ম গ্রন্থ উষ্জিষা বিজয় ধন্মী” (২) হোরিউজ্ 
মন্দিরে দেব-মানে সম্পূজিত, চীন কোরিয়া জাপান স্থমাত্র। (৩) যবদ্বীপ 

মিংহল প্রভৃতি দেশে যাহাদের ধন্ম_যাহাদের মন্ত্র আজিও স্থনীল 

সাগরের জলোচ্ছাসে স্তয়মান_-কি কোরিয়ায় কি কোচিন-চায়নায় (৪), 

কি ব্রন্ধদেশে কি মালাকায় (৫) যাহাদের প্রপনিবেশিকতার প্রমাণ- 

উপনিবেশ 

(১) 0650706 1১])1111]) 2) 2১0 0. 1২ ৯৯5 7896 25160070010 11) 

1৬17. ১10101060+5 10019.) 91)1107108.৮ 

থুঃ পুর্বব সপ্তম শতাব্দীতেও যে ভাঁরতের বণিক্কুল চীনদেশে গমনাগমন করিত, 

ইহার প্রমাণ আছে। চীনদেশের অনেক স্থানে ভারতীয় উপনিবেশ বর্তমান থাকিবার 

কথা ইতিহাসে দেখিতে পাঁওয়| যায়। এরূপ কথিত আছে যে, একদ] উপনিবেশিক 

হিন্দু বণিকৃগণ চীনপতির সাহাব্যার্থ ২৮০০ নৌসেনা ও কতকগুলি রণতরী 

দিয়াছিল।-_-৬/০50০7) 01110) 0£ 075 010110656 01%111590101) 1) 1510] 

61116] 06 1.2,00100192110. 

(২) 17 10061705615 11)012 91)1101011156 1১, 750. 

(৩) 130101399 02,2606017 ৬০] 1. ৮2177 493. 

7, 11000671655 100120 91010000175 0, 256 

(৪) 739001.15 177012--1২1)55 10210, 1১, 35. 

(৫) 1715101 0£ 130110191)-17, 1১, 10102561 

ব্রক্মদেশের মুখর মুদ্রা ও ধর্শগ্রন্থ প্রতিপন্ন করে ফে, ব্রন্মের কিমদংশ ও মালাকা 

প্রধানতঃ বঙ্গ ও কলিঙ্গ হইতে উপনিঝিষ্ট ( ভারতবর্ষ, বৈশ্টীথ ১৩২৪ )। 



শিলা-বিন্তাস ৩ 

পরম্পর| দিনে দিনে আবিষ্কত হইতেছে__মাটাবান উপসাগরের কৃলে(১) 

প্রাচীন সদ্ধম্মনগরের সহিত আজিও যাহাদের স্বৃতি বিজড়িত রহিয়াছে 

_-তাহার্দের অতীত যে অতি বিরাট ছিল, ইহা এখন বলিতেই হইবে; 

তাহাদের প্রতিভা যে অসামান্ত ছিল-_শক্তি যে অসাধারণ ছিল তাহাতে 

আর সন্দিহান হইবার কারণ নাই । 

আমেরিকা, (২) জান্মানী, গ্রেট-ব্রিটেন, স্কাগ্ডানেভিয়া, ইজিপ্ত, 

আফ্রিক। প্রভৃতি অতিদৃরবর্তী স্থানে যে ভারতবাপিগণ গমনাগমন করিত, 
ক্রমে সে পরিচয় পাওয়া যাইতেছে । তাহাদের 

“সর্ববাতসহা মনোমারুতগামিনী যন্তরযুক্তা পতাকিনী 
পোতসমূত” থাকিবার প্রত্যক্ষ প্রমীণ পাওয়া যায় নাই বটে-_দূরদর্শনের 

জন্য শিল্প-সংহিতায় উক্ত “কাচমনশ্বরম্ প্রকৃতই ছিল কি না সে প্রমাণও 

আবিষ্কৃত হয় নাই সতা--কিন্তু তাহারা যে নক্ষত্রমাত্র সম্বল করিয়া, 

শিক্ষিত বিহগের মৌন নির্দেশের উপর নির্ভর করিয়া অনায়াসে সমুদ্রপথে 
নানা দিগ্দেশে যাতায়াত করিত-শত শত যোদ্ধপুরুষও যে ভারতের 

বণিক্-কুলের সহিত বিদেশে গমন করিয়! বাহুবলে উপনিবেশ সংস্থাপন 

করিত, ইহ। এখন সত্যরূপে নির্ধারিত হইয়াছে । এই সকল ওপনিবেশিক 

ও বণিক্দিগের মধ্যে যে বাঙ্গালীও ছিলেন, এতিহাসিক অনুসন্ধান 

তাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছে । একদিন যাহ] ঘটিয়াছিল, অনুকুল অবস্থায়: 

আবার তাহ! ঘটিতে পারে । 

বাঙ্গালার ইতিহাস ভারতের ইতিহাসের একটি প্রধান অংশ । “বঙ্গ- 

অর্ণবপোত 

(১) 70. ১4 ২, 1898. 

(২) নিউইয়র্কের সংবাদে প্রকাশ যে সম্প্রতি আমেরিকার আরিজোন] অঞ্চলে 

মনুষ্তের অনধিগ্নম্য তুষাররাজ্যে হিমানীগর্ভে বিলুপ্ত একটি শিব-মন্দির আবিষ্কৃত 
হইয়াছে ।-_অমৃত বাজার পত্রিক! ২৮1৯৩৭ 



৪ বাঙ্গালীর বল 
শসসিত ভিসি তাস তা পাপা পালা উস পালিত, ০৯ পছিতসিািতাসির সিপাসিতাসি তির সিলটি পািপাীপাসিতাখি পসিতা্িতাসি তা সিসি লী্িপাছিপাসছি লিাসিপীছি পলা লতি তাছিপাসিপীসিলাসিপািািলীছ পা পাস্িপাসিতাসি লাগি ডি এসি পসপাসিতা্ি 

ভূমি যে বহুযুগের বহুবিধ শিক্ষা-দীক্ষার মিলন-ভূমি, _ আগাত-প্রতীয় 

মান মত-পাথক্যের সমন্বয্নভূমি,__অনন্যসাধারণ স্বাতন্ত্য-লিপ্লার কৌতুহল- ॥ 

পূর্ণ সাধনভূমি__-তাহার নানা পরিচয় প্রাপ্ত হওয়। 

গিয়াছে । এই ভূমিকে স্বতন্ত্র কেন্দ্র করিয়া, ভারতীয় 

শিক্ষা-দীক্ষ। ও সভ্যত। ভারতবর্ষের বাহিরেও নান! দিগ্দেশে ব্যাপ্ত হইয়া 

পড়িয়াছিল। এই সকল কারণে, বাঙ্গালীর ইতিহাসকে বঙ্গভূমির 

চতুঃসীমাতূক্ত সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রের ইতিহাস বলিয়া বিচ্ছিন্রভাবে অধ্যরন 
করিবার উপায় নাই। তাহা এক দিকে ফেমন বাঙ্গালীর ইতিভাস, 

অন্যদিকে সেইব্ূপ মানব-ইতিহাসেরও একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায় হলি টু 

পরিচিত হইতে পারে। মানব-প্রতিভা, দেশ-কাল-পাত্রের প্রভাবে, 

কিয় পরিমাণে বিভিন্ন পন্থায় অগ্রসর হইয়া, বিভিন্ন শ্রেণীর পরিণতি 

লাভের চেষ্টা করিলেও, তাহার অভ্যন্তরে সমগ্র মানব-সমাজের অস্ফুট 

আকাজ্কার পরিচয় প্রদান করে। বাঙ্গালীর ইতিহাসেও তাহার সন্ধন- 

লাভের সম্ভাবন। আছে। সে ইতিহাস সন-তারিখের তালিকার 

ভারাক্রান্ত ন। হইয়াও অনেক জ্ঞাতব্য তথ্যের সন্ধান প্রদান করিতে 

পারিবে ।৮১) 

বাঙ্গালীর বলের ইতিহাস প্রাচীন লিখিত ইতিহাসের অভাবে সম্পূর্ণ- 

রূপে পরিচিত হইবার স্থযোগ পায় নাই। লিখিত ইতিহাসের যে 

সকল খণ্ডাংশ প্রাপ্ত হওয়া যাঁয়, তাহার অনেকস্থলেই সাধারণভাবে 

ভারতবাসীর উল্লেখ আছে-_বাঙ্গালীর বিশেষ উল্লেখ সর্বদা দেখ। 

যার ন।। 

বঙ্গ বলিতে এখন আমরা যাহা বুঝিয়া থাকি, বাঙ্গালী বলিলে 

বাঙ্গ।লার ইতিহাস 

(১) গৌড়রাজমানা--বরেন্্র অনুসন্ধান-সমিতি * 



শিলা-বিন্যাস ৫ 

এখন আমরা যাহাদিগকে বুঝি- -পুরাকালে বঙ্গ বলিলে ঠিক সেই দেশ 
ও বাঙ্গালী বলিলে সেই মানবজাতি বুঝাইত না । বঙ্গ, 
মগধ, মিথিলা, পৌণ্ু, গৌড় প্রভৃতি নানা সময়ে 

আধুনিক বঙ্গের নানা স্থানকে স্ুচিত করিত । বাঙ্গালীর ইতিহাস সেই 

সকল জনপদের ইতিহাস। সেই সকল জনপদের সহিত যুগে যুগে 
ভারতবর্ষের যে সকল বিভিন্ন প্রদেশের সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহা- 

দের ইতিহাসও অনেকাংশে বাঙ্গালীর ইতিহাস। বাঙ্গালীর ইতিহাস 
ভাবতেতিহাসের একটি সমুজ্জল অংশ | | 

কোন্ স্মরণীতীত পুরাকালে আধ্য-বিজয়-যুগে বিজয়ী বীরের রণ- 
দুন্দুভি শশ্তশ্তামল1! বঙ্গভূমির নদীসৈকতে নিনাদিত হইয়াছিল তাহ! 

জানিবার উপায় নাই । “এতরেয় আরণ্যকে” আমরা 

সর্বপ্রথমে বঙ্গদেশের উল্লেখ দেখিতে পাই । অনাধ্য- 
বঙ্গেব অধিবাসিগণ তখন “ছুর্ববলত্ব ছুরাহারত্ব” প্রভৃতির জন্য “কাকচটক 

পাবাবতাদি” সদৃশ বলিয়া কথিত হইয়াছিল ! অঙ্গ, পৌওড, মগধ প্রভৃতি 
জনপদ সেই স্তপ্রাচীনকাল হইতেই ভারতের সাহিত্যে সুপরিচিত ছিল । 

মহাভারত, অধর্বসংহিতা, এতবেয ব্রাহ্মণ, সাংখ্যায়ণ শ্রৌতস্থত্র প্রভৃতি 

প্রাচীন গ্রন্থে বঙ্গ, অঙ্গ, তাঅলিপ্ত, স্থন্ধ প্রভৃতির পরিচয় বর্তমান । 

এক কালের বঙ্গ আধুনিক বঙ্গের পশ্চিমভাগ । ভীমসেন এই বঙ্গ- 
জয়ের জন্যই ধাবিত হইয়াছিলেন। বৌদ্ধযুগে পুগু রাজ্য পৌগু বর্ধন 
নামে পরিচিত ছিল। বৌদ্ধ-সাহিত্য, জৈন-সাহিত্য, বৌদ্ধভ্রমণকারি- 
দিগের ভ্রমণবৃত্তাস্ত ও রাজতরক্ষিণীতে এই নীমই দেখিতে পাওয়া যায়। 
তৎকালে মিথিল! “তীরভুক্তি” এবং প্রাচীন পুগ্ু রাজ্য “পৌগু,বর্দন্ভূক্তি” 
নামে পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল। 

যে সকল পৃথক্ পৃথক্ প্রাচ্য জনপদ উত্তরকালে এক অখণ্ড শাসন- 

তন্ত্রের বশীভূত হইয়া গৌড়-সাম্রাজ্য নামে ইতিহাসে পরিচয় লাভ 

বাঙ্গালীর ইতিহাস 

প্রাচ*ন পরিচয় 



৬ বাঙ্গালীর বল 
শশী সিলাটি রাছি পার সিলাসল ৩ সিপাস্টিল ছি পাস্টিলাছি পাস পারি 5 ৯৪৯৪৬ ৮ ৮৯৯৯ পচ পি ৪ লি 

করিয়াছিল, তন্মধ্যে যপুণ্ই অধিক প্রাচীন | উত্তরে কিরাভরাঙ্যয, দক্ষিণ 
পূর্ব্বে বঙ্গরাজ্য, দক্ষিণ-পশ্চিমে স্থক্ষরাজ্য এবং পশ্চিমে অঙ্গরাজা-_-এই 
চতুঃপীমার মধ্যবর্তী জনপদ একদিন পুগু রাজা বলিয়া অভিহিত হইত। 

ভারতের ইতিহাস প্রথমে সমাজের ইতিহাঁস। সাম্রাজ্য সর্বদাই 

সমাজের অন্থবর্ভী হইয়াছে । যাহ! অতি পুরাকালে সমাজের অধিকার- 

ভুক্ত ছিল, তাহাই ক্রমে ক্রমে বিবিধ সাআাজোর 

অধিকারভূক্ত হইয়৷ ভারতবর্ষে এক অভিনব শান্ত 

শাসন-তন্ত্রের প্রতিষ্ঠ। করিয়াছিল । প্রাচ্যরাজ্যেও যতদিন ভিন্ন ভিন্ন 
সমাজ, ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যবূপে স্বাতিত্রা রক্ষার চেষ্টা করিয়াছে, ততদিন অঙ্গ 

বঙ্গ কলিঙ্গাদি পৃথক্ পৃথক্ উল্লিখিত হৃইয়াছে,__-তাহার পর বখন সেই 

সকল খগণ্ডরাজ্য এক অখণ্ড শাসনতন্ত্রের অধীনে আসিয়। গৌড়ীয় 

সাম্রাজযরূপে পরিপুষ্ট হইয়া, প্রতিষ্ঠ। ও শক্তি লাভ করিয়াছে, তখন 
হইতেই ক্রমে ক্রমে প্রাদেশিক পার্থক্য বিলুপ্ত হইয়াছে । এই গৌড়ীয় 
সাম্রাজ্যের আয়তনও আবার নান! রাষ্ট্রবিপ্রবে কখনও বা সন্কীণ, কখনও 

ব। সম্প্রসারিত হইয়া বঙ্গভূমিকে নানা ভাগে বিভক্ত করিয়া দিয়াছে। 

যে বাঙ্গালীর বীরত্বখ্যাতির ইতিহাসের আভাস মাত্র দেওর। হইতেছে 
তাহা সেই বিরাট অখণ্ড গৌড়জনপদের গৌড়জনদিগের বীরত্বের 
ইতিহাস। 

বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন-_“শারীরিক বল বাহুবল নহে। উদ্যম, 
এক্য, সাহস এবং অধ্যবসায়_-এই চারিটি একত্রিত করিয়। শারীরিক 

বল বাবহার করার যে ফল, তাহাই বাহুবল। বাঙ্গালীর 

ধন্ম প্রচার, বাঙ্গালীর বাণিজ্য, বাঙ্গালীর নৌবিহার, 

গৌড়ীয় সাআজাজা 

বাহুবল 

বাঙ্গালীর উপনিবেশ সংস্থাপন-_সেই উদ্যম, এঁক্য, সাহস ও অধ্যবসায়ের 
সম্মিলন। যুদ্ধ বিগ্রহাদি এই বাহুবলের একাংশ মাত্র 1” (১) 

বর্শা 7 পেস্ট পপ শট সাপ শা শী পি 

(১) বিবিধ প্রবন্ধ »৬বস্কিমচন্জ্ চট্টোপাধ্যায়। « 
পাপ শ্পাশীশিী পিপি শী শিসপেপিস্পা শিপ শাঁীশীপীশ স্পা গস ০০ শিট? শর্ত 

ব্যাজ 
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যে বাঙ্গালী ভারতবর্ষের প্রাণ-প্রতিষ্ঠার (১) প্রধান পুরোহিত বলিয়। 
কীন্তিত, যাহার সমুজ্জল ভবিষ্বাৎ যুরোগীয় ধর্দযাজকের মুখে দৈব- 

বাণীর ন্যায় নির্গত হইয়াছে, স্ক্দর্শী রাজপুরুষের 

উড্ভিষ্যার চিত্র যে বাণীর সমর্থন করিতেছে, _যাভাদের 

বীরোচিত মৃত্তি একজন প্রধান রাজপুরুমেরও প্রশংসমান দৃষ্টি (২) আকর্ষণ 
করিয়াছিল, সে জাতি যে ঘুদ্ব-বিমুখ ও কাপুরুষ ছিল না_রণজযে বা 

রাজ্যবিজয়ে, আক্রমণে বা আন্মরক্ষায় সে জাতি যে বহুদিন পধ্যন্ত 

বাঙ্গালার ও ভারতের রাষ্ট্ক্ষেত্রে আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিয়াছিল 

এবং আধুনিক কালেও যে তাহার বংশগৌরব ক্ষুপ্ন হয় নাই-_-এ কথা স্মরণ 
করিলে কোন্ বাঙ্গালীর হৃদয়ে আনন্দ না হয়? 

অক্ষু্ন বংশগৌরব 

বাঙ্গালীর লিখিত ইতিহাস অনেকাংশেই রাজন্যমগ্ুলের ইতিহাস। 
তাহাব সহিত জনসাধারণের প্রভূত সম্বন্ধ থাকিলেও সে অংশ 

অন্ধকারাচ্ছন্ন । সে অন্ধকার ভেদ করিয়া ছুই একবার 
বাঙ্গালীর কাহিনী 

মাত্র প্রজাশক্তি ক্ষণপ্রভার ন্যায় দেখা দিয়াছে। 
ত।হার রাজ-কাহিনী টা 

বাঙ্গালীর বীরকীত্তি এই কারণেই তাহার নৃপতির 
লিরতে 3 48০১ ৪০১ ০ শশী শী 7৩ চে 

(১)105 13017121115 0১০ 0020500 06 ্বতদা 111019....... £া)। 910100212 

01020027010 006 10150015016 100017) 11012 15 1156 176001৭. 01 ৮১2 
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৮ বাঙ্গালীর বল 

কীন্তি-কাহিনীর সহিত জড়িত রহিয়াছে । কবে, কোথায়, কি কারণে 
কোন্ নায়ক বা অধিনায়ক বা সেনাপতি, বঙ্গের কোন্ ক্ষুদ্র পল্লীর 

মল্পক্ষেত্র হইতে রণযাত্রা করিয়া, তাহার নররূপে অবতীর্ণ মহতী দেবতার 

জন্য অক্ষয়কীন্তি অজ্জন করিয়া আনিয়াছ্েন_-সে কাহিনী পুরাণে বা 
প্রশস্তিতে স্থছুর্লভ ; কিন্তু সেই প্রশস্তি-পুরাণই বলিয়া দিতেছে__কোন্ 
বঙ্গনুপতির বীরবাহিনী বঙ্গদেশ হইতে রণরন্দে ধাবিত হইয়| দিগ্দিগন্তে 
বাঙ্গালীর বিজয়কেতন উড্ডীন করিয়াছে । 

সে এক অতি পুরাতন বাদ্ধক্যজীর্ণ বিস্বৃত বিলুপ্রপ্রার কাহিনী, থে 
দিন পাঞ্চালের মহতী বীরসভায় আধ্যাবর্তের বীরাগ্রগণ্যগণ আশা 

ও আনন্দে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। পাঞ্চালের সেই 

বিশাল যজ্ঞক্ষেত্রে, পাঞ্চালেব সেই মহামিলন-ভূমে__ 
পাঞ্চালীর সেই সমূজ্জল স্বয়ন্বর-সভায় পৌণডক 

বান্থদেব, বীর্ধযবান ভগদত্ত, কলিঙ্গবাজ, তাত্রলিপ্তপতি, পন্তনাধিপতি 

প্রভৃতি বিক্রমশীল বাঙ্গালী নৃপতিবর্গ লক্ষ্যবেধ করিয়। দ্রপদকন্| লাভের 

জন্য সমবেত হইয়াছিলেন। তাহাদ্িগ্র বঙ্গসেনাগণ সেদিন হর্ষে গর্বের 

ও উৎকগঠায় কিরূপে সেই সভামণগ্ডপ বেষ্টন করিয়। রহিয়াছিল, তাহা 
কবি কহিতে পারেন। 

আবার সেই দিনের কথ! মনে পড়ে, যেদিন মহাবীর ফান্কনীর 

বাহুবলে শঙ্কিত হইয়া আধ্যভূমির নৃপতিবুন্দ ধন্মপুত্রের চরণমূলে * আনত 
হইলে পর, তিনি মহা সমারোহে রাজস্ুয় যজ্ঞ 

আরন্ত করিয়াছিলেন। সেই নুপতিসমাজে ও 
পৌঁণ্ুক বাস্থদেব, বঙ্গাধিপতি এবং কলিঙ্বেশ্বর 

ই বাজনিমন্ত্রণের গৌরব লাভ করি! পুলকিত হইয়াছিলেন। 

পাঞ্চলের বীর 

সভা? 

যুধিষ্টিরের রাঁজশ্য় 

যজ্ঞ 

তাহার পর. যেই দিনের কথা স্মরণ 'হয়_-যেদিন প্রবলপরাক্রম 



শিলা-বিন্যাস ৯ 
৮/%4%৯ পাস্িতীস্ছি সিরা? সির সিল সির ০ সএ 

পাগুব ভীম দিথিজন উপলক্ষে সমূ্রতীরে আগমন করিয়াছিলেন। সে 

ভীমের দিরিজয় . দিনও বজজে “তীব্রপরাক্রম বলভৃৎ” মহারাজ সমুদ্র 
অমেধে অর্জন. সেন ও চন্দ্র সেন তাহাকে বাধ| দিয়াছিলেন। 

পুণ্ড ধিপতি মৃহাঁবল বাস্থদেব তাহার সহিত যুছে 

লিপ্ক হইয়াছিলেন-_-মহৌজাঃ কৌশিকীকচ্ছপতি (বর্তমান হুগলী জেলার 

রাজ! ), (১) তাত্্লিপ্ত-পতি, স্থঙ্গপতি (মেদিনীপুর বা রাঁটপত্তি ), 

মোদাগিরির (বর্তমান মালদহ জেল| ) “বলবত্তর” রাজা সসৈম্ত অস্ত 

ধবিতে বিমুখ হন নাই-_বলদপিত ভীম-দর্শনে বঙ্গসেনা ভীত হয় নাই। 
মতাভারতের অশ্বমেধ পর্বে দেখিতে পাই, অজ্জুন সমুদ্রতীরস্থ বাঙ্গালী 
( বঙ্গান্, পুণ্ডান্) বীরদিগের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া বহু আয়াসে 

যঙ্ঞাশ্ব উদ্ধার করিয়াছিলেন। সেকালের সেই পুগুবর্ধনের রাজধানী 
পুগুনগর একালের রি বলিয়। প্রম।ণিত হইয়াছে । বগুড়াজেলা 

এই পুগু বদ্ধনের অন্তভূক্ত ছিল। বরেন্দ্রী এবং গৌড়ুও ছিল তাহাই । 

তাহার পর সেই দিনের কথা_-যে দ্রিন ঘন ঘোর পাঞ্চজন্য নিনাদে 

পৃথিবী বিকম্পিতা, রথচন্রে ধরণীবক্ষ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন, শায়কের অনলে 

আকাশতল আলোকিত হইয়াছিল ;__যে দিন শতে 

সহত্তরে অযুতে লক্ষে বীরগণ সম্মুখ সমরে দেহত্যাগ 
কবিয়। স্বর্গগত হইতেছিলেন,__-সে দিনও১__সেই মহা আহবেও বঙ্গাধিপ 

নিশ্চিন্ত মনে গৃহকোণে বিশ্রামস্থথ লাভ করেন নাই-_ধনুদ্ধর হইয়া 

বীরের পূজ! প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । নিলি ভগদত্ দৃষ্যোধনের 

কুরুক্ষেত্র 

(১) মোদাগিরি-বর্তমান ম।লদহ জেল! । 

কৌশিকীকচ্ছ-বর্তমান হুগলী জেল]। 

সুন্দ_ মেদিনীপুর । টীকাঁকার নীলকণ্ঠ বলেন-_স্থন্মা; রাঁঢ়াঃ। 

ৎ _ পৃথিবীর ইতিহীস, ৬দুর্গাদাস লাহিড়ী । 

_ প্পীশ্গীশ শশা টা ৮ শশী শািিশিশ পাপা পপ পসাস পপ জপতে শিপ শি 
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সাহাষ্য করিয়াছিলেন-_তাত্রলিপ্ত, পৌণ্ু, মস্ত প্রভৃতি সে যুদ্ধে উপস্থিত 
ছিলেন । ভীষণ কাশ্মকে তীক্ষু শর-সংযোগপূর্ধবক মহাবীর বঙ্গপতি 

মহাবল হস্তী লইয়। ভীম-তনয় ঘটোত্কচের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিলেন__ 

তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতেও ক্রটী করেন নাই; যখন দেখিলেন, 

ছুষ্যোধন একান্ত সঙ্কটাপন্ন, তখন আত্মপ্রাণ তুচ্ছ করিয়াও নিজের মদমত্ত 

বারণ দুধ্যোধনের রথের সম্মুখে স্থাপন পূর্বক, ঘটোত্কচের শক্তি-অস্ত্ 

হইতে তাহাকে রক্ষা করিলেন! বঙ্গপতির গজ শক্তি-অস্ত্রে নিহত হইল 

( মৃহীভারত-_ভীম্মবধ পর্ববাধ্যায়); উদ্যোগ পর্ধে দেখিতে পাই 

প্রাগজ্যোতিষপতি অজ্জনের সহিত ঘোর সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। 

অজ্জন তাহাকে পরাজিত করিতে পারেন নাই ! 

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধান্তে যখন কালক্রমে গভীর শঙ্খনাদ স্তব্ধ হইয়া গেল, 
বীরশোণিতে সিক্ত ধরণীতল আবার শুষ্ষ ও কঠিন হইল__কিরীট- 

কান্মুকশোভী বীরপুত্রগণ বাষ্ট্রনীতিতে বা তপশ্চরণে 

মনোনিবেশ করিলেন-_-তখন বাঙ্গালার ইতিহাস 

কুহেলিকায় সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল । 

স্কন্দ ও ব্রদ্ধাণ্ড পুরাণে কথিত হয় যে, বঙ্গবামী কুটাল-কেশগণ 
শঙ্ঘদ্বীপে ও কালীতটে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। কপিল।- 

শ্রমের সন্নিকটে সাগরসঙ্গমে ইহারা প্রথমে বাস 

করিতেন। এই কপিলাশ্রম আধুনিক যুগের নি্ন 

বঙ্গের একাংশ বলিয়া গিহ্থিত। ইহা! সত্য হইলে, ওপনিবেশিক বাঙ্গালী 

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের বহু পূর্ব হইতেই যোদ্ধপুরুষ । কথিত হয় যে, কুটাল- 

কেশগণ সগররাজের সহিত যুদ্ধে জয় লাভ করিয়াছিল। হরিবংশের 

মতে সগর ও রামচন্দ্র মধ্যে ২১ পুরুষের ব্যবধান । অস্তর্বব্তী প্রত্যেক 

পুরুষের রাজত্বকাল গডে ২৫ বৎমর ধরিলে দেখা যায় যে, রামচন্দ্রের ৫২৫ 

বৎসর পূর্বেও বাঙ্গাল বীর ও ওপনিবেশিক বলিয়া পরিচিত ছিল । 

কুহেলিকা 

কালীতটে কুটালকেশ 



শিলা -বিন্যাস টা 
উিপসটিপপিসিলা সত পি তাত তাস পািলাস্টিরাসি, পাস তি তাস লা তি সিসি স্ছিগাসটি তাস তা ৪৯ কৌ শ ৫ ৭ ৮৯৯. পাস্পীস্িলা স্তীস্টিলীসি লা পাস্পিতিস্পিলাসসি কাত চি 

দেবনহুষের সহিত কুটালকেশগণের ৃদ্ধকাহিনী__বঙ্গবিক্রমের 

প্রাচীন কাহিনী | দেবনহুষ 70109795105 নামে পরিচিত, কুটালকেশগণ 

08104] নামে অভিহিত । শঙ্ঘদ্বীপ আফ্রিকা এবং কালীতট-_ 

ইথিওপিয়া, নিউবিয়া এবং মিসর দেশরূপে অভিব্যক্ত হইতেছে বলিয়া 

কোন কোন পণ্ডিত কহিয়। থাকেন। বীর “কুটালকেশ” ব। “হাস্তশীল”- 

দিগের স্বৃতি এখন আর কেহ বহন করে না, তাহাদিগের নুপতি 

গঙ্গাতীরবাসী বহুবলশালী বাঙ্গালী গাঙ্গেযর় এখন আর নামমাত্রেও 

পরিচিত নহেন-_দ্রেবনহুষ এখন উপকথার নরপাল মাত্র ! (১) 

হরিবংশ মহাভারতেরই অব্যবহিত পরবর্তী গ্রন্থ বলিয়া অধ্যাপক 

ম্যাকডোনেলের সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে কথিত হইয়াছে । তাহাতে 

দেখিতে পাই, প্রাংশুপ্রাকারবমন1 পরিখাকুল-মেখল। 

ম্থুরাপুরী অবরোধকালে, মগধরাজ জরাসন্বের 
পতাক।-নিম্নে এক মহাবীর-সম্মিলন ঘটিয়াছিল। সেই রাজচক্রের নায়ক 

হইয়। জরাসন্ধ ভীমবেগে পুরী আক্রমণ করিয়াছিলেন। বলবান্ 
বঙ্গাধিপতি, বীধ্যবান্ ভগদত্ত, বলিবর পৌওণ্ড রাজ সেই যুদ্ধে উপস্থিত 
থাকিয়! জরাসন্ধের সাহায্য করিয়াছিলেন । 

পৌগুপতি বাস্থদেবের 'মহাবল পুত্র স্থদেব “পৃথগক্ষৌহিণীপতি” 
বলিয়া হরিবংশে ব্ণিত হইয়াছেন (২)। যিনি ২১৮৭০ হৃন্ডী, ২১৮৭০ 

রথ, ৬৫৬১০ অশ্ব, ১০৯৩৫০ পদাতিকের নায়ক, তিনিই সে কালে 

অক্ষৌহিণী পতি বলিয়া পরিচিত ছিলেন । এই বিবরণই পৌও দেশের 
অপূর্বব শূরত্বের অন্যতম প্রাচীন পরিচয়। 

হরিবংশে বাঙ্গালী 

(১) /৯512500২65921:01565, ৬০1 [1]. 7017১ 201, 3939 349-56. 

(২) শ্রীমহাভারতে ধিলেব হরিবংপে বিফুপর্ব্ণি কুক্ষিণীহরণং নামৈকোনযষ্ঠি 
তমোহইধ্যায়; | 



১২ বাঙ্গালীর বল 

যেদিন লোকললামভূতা রুক্সিণীকে দেবায়তন হইতে প্রত্যাবর্তন- 

কালে শ্রীরুষ্ণ হরণ :কুরিয়াছিলেন, তখনো মহাবীধ্য চেদিরাঁজের 

সহিত অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ ও পৌগুাধিপতি, 
জনার্দনকে নিহত করিবার জন্য শিশুপাল এবং 

জরাসন্ধের সহিত বীরদর্পে অগ্রসর হইয়াছিলেন। 

এই সময়েই বলরামের সহিত যুদ্ধে বঙ্গরাজের নিধন ঘটিয়াছিল ! (১) 

হরিবংশের যে অংশ 'ভবিষ্যুপর্ধ” নামে পরিচিত, কেহ কেহ বলেন 

তাভ| হরিবংশের প্রক্ষিপ্তাংশ । সেই পর্বে পৌগুপতি পৃথিবীপতি 

বলিয়া অভিহিত । তত্কালে সাধারণতঃ পৃথিবী 

বলিতে ভারতবর্ষই স্ুচিত হইত । .পৌগুপতি যে 

বিপুলা বাহিনী লইয়া নিশাকাঁলে দ্বারকা আক্রমণ 

করিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনা শুনিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। তাহার সহশ্র 

উষ্ ছিল। অনেক সহস্র তুরক্গ, শন্্রকোটিসমাযুক্ত অষ্টসহশ্র রথ, অযুত 

হস্তী, অর্ধ দপত্তি সঙ্ঘ যে দ্রিন বন্তার বারি প্রবাহের ন্যায় বিপুলবেগে 

দ্বারকাভিমুখে ধাবিত হইয়াছিল, যখন ভেরী শঙ্খ মুদঙ্গ বেণু প্রভৃতির 

ঘোর বাছ্যে আকাশতল পরিপূর্ণ হইয়াছিল, যখন একলব্যাদি সামন্ত 

নূপতিবর্গ পৌগুপতির রাজধানী হইতে নির্গত হইয়া! অমিত বিক্রমে 
অগ্রনর হইম়াছিলেন-_বাঙ্গালীর বীরব্রতের সে দিন কি এক মহোত্সবই 

না ঘটিয়াছিল! সেদিন কত প্রাস, পাশ, ক্ষেপণী, মুদগর, কত শত্বী, 

গুরুতর ঘাতনী, কত দীপ্যমান তোমর, কত বজ পুণ্ডের রাজ-অস্ত্রাগার 

হইতে সুদূর দ্বারকাভিমুখে বাহিত হইয়াছিল-_না জানি পুণ্পতির কত 

“বাযুজব রথ” বীরধুরদ্ধরদিগকে বহন করিয়া সেদিন অগ্রগামী 
হইযাছিল। তারপর সেই দ্রিনের কথা স্মরণ করিয়া চিত্ত পুলকিত 

রুষ্সিণী হরণকালে 

বালী 

দ্বারকাসমরে 

বাঙ্গালী 

(১) হরিবংশে বিঝুবপর্বণি রুক্মিণীহরণনামৈকো নষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ | 



শিল।-বিন্যাস ১৩ 

হয়, যে দিন এক তামস-নিশায় এই অগণিত কীরযোধ বর্তিকা হস্তে 

দ্বারকা'র সাগরবেল। আলোকিত করিয়াছিল, যেদিন বাঙ্গালীর শতত্বীর 

ধ্বনিতে ভারতসাগরের ফেনিল বারিরাঁশি পধ্যন্ত বিকম্পিত 

হইয়াছিল ! (১) 

জৈমিনিভারতে ৪১ হইতে ৪৬ অধ্যায়ে বণিত আছে যে, যুধিষ্টিরের 

অশ্বমেধের অশ্ব তাম্রলিপ্তপতি ম্যুরধবজের পুত্র তাশ্রধ্বজ বীরগর্ধে ধৃত 

করিয়! পাগুবের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন। 

সে ভীষণ সমরে কুষ্ণাঙ্জুনকে পথ্যন্ত মুচ্ছিত হইতে 

হইয়াছিল! প্রত্বতত্ববিৎ কানিংহাম সাহেবের মতে 

উত্তরে বর্ধমান ও কালনা এবং দক্ষিণে কসাই নদীর তীর পধ্যন্ত ভাগী- 

রথীর পশ্চিম তটস্থ সমগ্র ভূভাগ প্রাচীনকালে তাম্রলিপ্চের অন্তর্গত 

ছিল। “দ্রিখিজয়প্রকাশ* নামক গ্রন্থে তাআ্লিপ্তের যে অবস্থান-বর্ণনা 

আছে তাহ] নিয়ে লিখিত হইল £-_ 

জৈমিনিভারতে 

বাঙ্গালী 

মঙ্গলঘট্দক্ষিণে চ হৈজলস্ত চন্যত্তরে | 

তাঅলিপ্তা প্রদেশশ্চ বণিকস্ত নিবাসভূঃ ॥ 

সুপ্রাচীন যুগে বঙ্গের যুদ্ধোপকরণ যে কি ছিল তাহা এখন জানিবার 
উপায় নাই। তবে ইহা বোধ হয় অনুমান করা যাইতে পারে থে, 

সেকালে ভারতবর্ষে প্রচলিত অস্ত্রা্দি বাঙ্গালী বীরের 

নিকট অপরিচিত ছিল না। যাহারা কুরুক্ষেত্রের 

যুদ্ধে বীর বলিয়! খ্যাতিলাভ করিয়াছিল, যাহার! 

মহাবল জরাসন্ধের সহিত মথুরা আক্রমণ করিয়াছিল, যাহার! বহুবল 
সমভিব্যাহারে দ্বারকা অবরোধ করিয়াছিল, তাহারা যে তৎকালপ্রপিদ্ 

সেকালের 

যুদ্ধোপকরণ 

(১) খিল হরিবংশ, ভ্রবিয্যপর্র্ব, পৌও.বধে ত্রিনবভিতমৌহধ্যায়; এবং পৌণ্,নারদ- 

সংবাদে দ্বিনবতিতমোহধ্যায়ঃ ।. £ 



১৪ বাঙ্গালীর বল 

আয়ুধ ব্যবহারে সম্যক পারদর্শী ছিল, ইহা অনুমান করিলে অসঙ্গত 

হইবে না। 

ভারতবর্ষের যুদ্ধোপকরণ সম্বন্ধে অথর্ববেদ, রামায়ণ, মহাভারত, 

হরিবংশ, কৃষ্ণযজুর্বেদ, শুক্রনীতি, অগ্নিপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে অনেক তথ্য 

লিখিত রহিয়াছে । স্বীয় রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও ডাক্তার শ্রীযুক্ত 

গ্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় প্রাচীন ভারতে বারুদের ব্যবহার সম্বন্ধে 

সন্দিহান । (১) এতিহাসিক এল্ফিন্ষ্টোন বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে 

কামান বন্দুকের মত কোনও অস্ত্রই ছিল না' কিন্তু দেখা যায় আরিষ্ট- 

টরলকে আলেকজান্দার যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে “আগ্রেয়াস্ত্রের 

ম্তায় একপ্রকার অস্ত্রের উল্লেখ” আছে। তিনি লিখিয়াছিলেন__ 

“ভারতবর্ষে যুদ্ধের সময় ভারতীয় সৈম্দলের মধ্য হইতে তিনি ভয়ানক 
অগ্রিবর্ষণ লক্ষ্য করিয়াছিলেন |” (২) 

ইংরাজদ্িগের মধ্যে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন, সেকালে 

কামান বন্দুকের ন্যায় কোনও অস্ত্র ভারতবর্ষে ছিল নাঁ। কেহ বলেন, 

ভারতবর্ষের যুদ্ধাস্ত্রের মধ্য বজ্র একটি সাধারণ যুদ্ধাস্ত্, উহার জন্য বারুদ 

ব্যবহার করিতে হইত । “আগ্নেয়ম্ত্ত শব্দটি হরিবংশেও দেখিতে 

পাওয়া যাঁয়। রামায়ণের “শিখর নামক অস্ত্রকে কেরি ও মারশশম্যান 

প্রমুখ ইংরাজগণ আগ্নেয়ান্্র বলিয়া বর্ণনা! করিয়াছেন । “হিন্ৃবিধি'র 

উপক্রমণিকায় হল্হেড সাহেব বলিয়াছেন-__কামান সেকালে "শতত্্রী 

নামে পরিচিত ছিল, কারণ উহার প্রয়োগে এক যোগে শত যোদ্ধা নিহত 

হইত । অনুসন্ধান-যোগ্য কালের অতীতেও যে ভারতবর্ষে বারুদ ও 

(১) 06065 0? 92050016 12178501110 ০0] ভা. ০6101, [২20017012 

৮ 1110000 01600150101 0, 0, ২০৯, 

(২) পৃথিবীর ইতিহাস । তৃতীয় খণ্ড ৬দুর্গাদীন লাহিড়ী । 



শিলা-বিন্যাস ১৫ 

নানা কৌশলপূর্ণ কামানের ব্যবহার ছিল তাহা হল্ছেভ ও কর্ণেল 
অল্কট স্বীকার করিয়াছেন; (১) চাণক্যের অর্থনীতি, শুক্রনীতি, নীতি 

প্রকাশিক।, অগ্রিপুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত এবং পণ্ডিত গষ্টেভ ওপার্টের 

ভারতীর ঘুদ্ধোপকরণ সম্বন্ধীয় পুস্তক প্রভৃতিতে এ বিষয়ে বিস্তৃত 

আলে চন। দেখা যাইবে । শ্রীযুক্ত রামদাস সেন মহাশয় তাহার “ভারত 

রহস্তে” ভারতের 'নালিক” যন্ত্রাদি সম্বন্ধে যে গবেষণাপূর্ণ আলোচন৷ 

করিয়াছেন, কৌতুহলী পাঠক তাহ পাঠ করিতে পারেন। এই সকল 
হইতেই প্রমাণিত হয় যে, সেকালে আগ্নেয়াস্ত্রের বহুল প্রচলন ছিল, এবং 

কর্ণেল অলকটের ভাষায় বলিতে ইচ্ছা হয়__707৩ 4910৮ ড102... 

15101101001) 00 055 90191615 01 00: 958... , 4১91)00 109. 

01 ৮1101) 00] [1190৩] [00059501510 1706 8591) 21101 

[100 01720160169 77000161700 ০011119161661 06990052011 

৮201105 2009১ 109 912৮51010115 16 117 105 20009101061 0£ [0০017 

5017005 59,585, 91150 ৮/10) 2:/০-90011001109 5172,00%/% 9172.093 

2110 5/10]) 2টি] 5001105. 

ইতিহাস পাঠে ইহাই জানা যায় ষে, ক্রেসির যুদ্ধে (খুঃ অঃ ১৩৫০ ) 

ইংলগু প্রথমে কামান ব্যবহার করিয়াছিল। ইহার কয়েক বৎসর মাত্র 

পূর্বে স্পেনে গাজা অবরোধকালে ( খৃঃ অঃ ১৩২৩ ) কামান ব্যবহৃত 

হইয়াছিল । কামানের গোল! একট বৃহৎ নলের ভিতর দিয়া বাহির 
হইত বলিয়া লাটিন ০2709 ধাতু হইতে ০8:00 শব্দের উৎপতি 

(১) ৯ 02121001015 091160 :5/270%762 01 006 62000 0৪ 01]5 

0106 1101)0760 17761) 20 01706,,০.০, 00919 ০0 )977000 12775, 11000900000] 2 

712110620. 772 2%20595/%250 29892 5222 ০০ 0০2৮ 

[ পৃথিবীর ইতিহীস--ভৃতীয্স খণ্ড ]? 



১৬ বাঙ্গালীর বল 

হইয়াছিল । 02101)9. অর্থে 2২৪০৭ বা নল বুঝায়। রামায়ণের রচনা- 

কাল খৃষ্টপূর্ব ২১২৪ অব্য বলিয়া “পুরাণ-প্রবেশ” রচয়িতা শ্রীযুক্ত 

গিরীন্দ্র শেখর বস্তু, ডি, এস্ সি, মহাশয় অস্কপাত করিয়া দেখাইয়! 

দিয়াছেন । এই হিসাবে অতিশয় সুপ্রাচীন গ্রন্থ বাল্মীকি রামায়ণ এবং 

কিছুকাল পরবর্ী গ্রন্থ মহাভারতে আমরা বহুস্থানে নালিকাস্ত্রের বর্ণনা 

দেখিতে পাই। নলের মত আকার বিশিষ্ট যন্ত্রের ভিতর হইতে শল্য 
নিক্ষিপ্ত হইত বলিয়াই সেকালের কামানের নাম ছিল “নালিক', একা লে 

যেমন :091011010?1 

মুনলমান এতিহাসিকদিগের গ্রন্থে রা-দ-আন্দাজ, আ-তাস্-মাজ, 

তৌ-ইখ-আন্দাজ, তোপ, তুফাৎ, মঞ্জনিক্, জাম্বর্ প্রভৃতি শবের দ্বার! 
বহুস্থানে আগ্নেয়াস্ত্ের ব্যবহার স্চিত হইয়াছে । রাজস্থানের চাদ 

কবির গাথায় আগ্রেয়াস্তের উল্লেখ আছে। ভাঙ্কে।-দা-গামা উত্তমাশা 

অন্তরীপ ঘুরিয়া ভারতে আসিলেন। যখন তিনি কালিকাট নগরে: 

প্রবেশ করেন তখন যে শোভাযাত্রা হইয়াছিল তাহাতে তিনি একজন 

নায়রকে বন্দুক আওয়াজ করিতে দেখিয়াছিলেন। এই সময়ে হিন্দু 
সাম্রাজ্য বিজয় নগরে আগ্নেয় অদ্দ্বের বহুল ব্যবহার ছিল। 

মাছুরায় স্ববিখ্যাত আদি-জগন্নাথের মন্দির গাত্রে যে সকল খোদিত 

মুপ্তি আছে, তাহাদের মধ্যে আগ্েয়ান্ত্রধাবী কতকগুলি সৈনিকমু্তি 
দেখিতে পাওয়া ষায়। দক্ষিণ ভারতের বারানসী কগ্ডেভরম বা কাঞ্ধীর 

শতন্তস্ত মণ্ডপগাত্রে খোদিত মুক্তিগুলির মধ্যে দেখিয়াছি, একজন বন্দুকধারী 

সেনা অপরকে বধ করিবার জন্য বন্দুক ছুঁড়িতে উদ্ভত। উত্তরদিকের 

চতুর্থ স্তস্তে এই মুদ্তি দেখিয়াছি বলিয়া ম্মরণ হয়। কৈম্বেটরের স্থবিখ্যাত 
শিবমন্দির-সংলগ্ন সভামণ্ডপে বন্দুকধারী সেনার মৃষ্তি দেখিতে পাওয়া 
যায়! দাক্ষণ ভারতে শিক্ষা দীক্ষার প্রাচীন লীলাভূমি কুম্তকোননের. 
'একাদশতলে বিভক্ত শাঙ্গপাণীশ্বরের অতি ন্বৃহৎ মন্দিরদ্বারশীর্ষে উপর 



শিলা-বিন্যাঁস ১৭ 

হইতে পঞ্চম তলে বন্দুকধারী সৈনিক-মুগ্তি দৃষ্ট হয়। এই সকল দেখিয়া 
ইহাই অন্থুমিত হয় বে, ভারতে আগ্নেয়াস্ত্র বিশেষরূপ প্রচলন ছিল-- 

নতুন দেবমন্দির-গাত্রে এই সকল মৃত্তি স্থান পাইত ন1। 
যে বিষাক্ত বাষ্প প্রয়োগে জাম্মীনী এবং ইটালী কতই ন। অনিষ্টনাধন 

করিয়াছে, কে বলিতে পারে, ভারতবর্ষেই তাহা প্রথমে আবিষ্কৃত ও 

ব্যবস্ৃত হয় নাই? এবোপ্লেনের যুদ্ধকাহিনী নিতান্ত গণ্ডগ্রামে পর্যন্ত 

আজ সুপরিচিত হইয়াছে; কে বলিতে পারে, হরিবংশে কথিত পৌগু- 

রাজেরও সেকালে অনেক এরোপ্নেন ছিল ন।? তাহার যে “বাযুজব* বথ 

ছিল এ পরিচয় হরিবংশেই আছে । অনিলগামী রখের কাহিনীও 

আমর! হরিবংশে দেখিতে পাই । শ্রীযুক্ত গিরীন্্রশেখর বন্থ ডি-এস্-সি 

মহাশঘ বহু গবেষণাপূর্ণ “পুবাণ প্রবেশ” নামক গ্রন্থ রচনা! করিয়া 

দেখাইয়াছেন যে, পুরাণে লীখিতঁ কাল নিদ্দেশ করিবার চাবি-কাঠি 
পুবাণেই আছে । অস্কপাত করিয়। তিনি দ্রেখাইয়াছেন, শ্রীবামচন্দ্রের 

কাল খুষ্টপূর্বব ২১২৪ অব্দ এবং কুরক্ষেত্রের যুদ্ধ ঘটিঘাছিল খুষ্টপূর্রব ১৪১৬ 

অব্দে। রামায়ণ এবং মহাভারতের কালেও «থে বিমান পরিচিত ছিল 

এবং বিমানে আরোহণ করিয়া যুদ্ধাদিও করা হইত, রামায়ণ এবং 

মহাভারতই তাহার প্রমাণ । যাহারা রামায়ণ ও মহাভারতকে গন্প-কথা 

মাত্র বলিতে ইচ্ছা করেন, তাহাদিগকে এ দুইখানি মহা গ্রন্থ নিঝিষ্টচিত্তে 

পাঠ করিতে অনুরোধ করি । বামায়ণ__-লঙ্কাকাণ্ডের ১২৩) ১২৫, ১২৯ 

সর্গে পু্পকরথের যেরূপ বর্ণনা আছে-_তাহ। পাঠ কালে ইহাই মনে হয় 
যে, বিমান সম্বন্ধে মহাকবির প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিল। মহাভারতের বনপর্ধের 

১৪ হইতে ২১ অধ্যায়ে শ্রীরুষ্ণের সহিত শান্বরাজের যুদ্ধের বর্ণনা আছে $. 
শাবপতি সৌভনগর নামক বৃহৎ বিমানে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করিয়া- 

ছিলেন। সৌভনগর এরূপ বৃহৎ ছিল যে, তাহাতে অনেক সেনার স্থান 
সঙ্কুলান হইত । সৌভনগরহুক যদ্দি সেকালের. জেপেলিন বল! যায় তবে 

চ 

পো ২ অত সা প্রত জিপ ০ 



১৮ ূ বাঙ্গার্জীর বল 

তাহাতেই বা দোষ কি? বিশ্বকম্মা প্রথমে “বিহীয়স্” ব। বিমান নিশ্মাণ 

করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। “শিল্প সংহিতার, অষ্টাদশ অধ্যায়ে 

দেখ! যায় যে, এই যান বাম্পযোগে চালিত হইয়া অবিচ্ছেদ-গতি ও 

বাযুবৎ কামগামী ছিল-- 

বাম্প যোগেতু বৈ যানং চকার বিধিনন্দনঃ | 
অবিচ্ছেদ গতিষস্য বাযুবৎ কামগামিনম্ ॥ 

শিল্প সংহিতায় আরও আছে যে, এইরূপ যান ঠবরিতাসাধন করিবার 

নিমিত্তই নিম্মিত হইত । বুঞ্ণিবংশের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াই শান্ধ 

মসৌভনগর নামক এইরূপ একটি যান নিম্মাণ করাইয়াছিলেন। সে 

ষান “কামগ” ছিল--উহ। কখনো ভূমে, কখনো ব্যোমে, কখনো জলে» 

কখনো বা গিরিশৃঙ্গে বিচরণ করিত । 

স লব্ধ! কামগং যানং তমোধাম ছুরাসদমূ। 

যযৌ দ্বারবতীং শান্ছো বৈরং বৃষ্কিতং স্মরন্। 

কচিদ ভুমৌ কচিদ্ ব্যোদ্সি গিরিশৃঙ্গে জলে রুূচিও। 
এই বর্ণন! হইতে দেখা যায় যে শাহ্বের বিমান থে শুধু 'এরোপ্নেন” 

ছিল তাহ! নহে--উহ] 'সীপ্লেন? (59801906) রূপেও ব্যবহৃত হইত। 

মহাভারতের বনপর্বেব দেখিতে পাই-_“শান্বরাজা মহাতরলযুক্ত সাগরে 
গমন করিয়া তাহার গর্ভের মধ্যভাগে সৌভযানে আরোহণ পূর্ববক 

অবস্থিত হইয়াছিল ।” ( বদ্ধমানের মহাভারত--১ম খণ্ড ২৯৫ পৃঃ )। 

মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের সহিত শান্বরাজের যুদ্ধের যে বর্ণনা আছে তাহার 

.কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল । উহা! হইতেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন 
যে, লৌভনগর সেকালের এরোপ্লেন এবং সীপ্লেন ভিন্ন আর কিছু ছিল 

 বলিয়। মনে হয় না। | 
শ্রীকৃষ্ণ কহিতেছেন-_“অনস্তর-' মাণ্তিকাবৎ দেশে উপনীত হইলাম 

“**শুনিলাম, শূবরাজা সৌভ নামক বিমানে"আরোহণ পূর্বক সাগর লমাঁপে 
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গমন করিতেছে, তাহ। শুনিয়। তাহার পশ্চাৎ গমন করিলাম। অনস্তর 

'**আমি-বহুতর মন্মভেদী বাণ সন্ধান করিয়া তাহার সৌভপুরের প্রতি 

নিক্ষেপ করিলে সেই সকল বাণ তীয় সৌভপুর পধ্যস্ত আসম্স হইতে 

পারিল না, তাহাতে আমি রোষাবিষ্ট হইলাম ।.."হে ভারত! শান্বের 

সেই সৌভপুর আকাশে ক্রোশ পরিমিত দূরে থাকাতে এ সৌভনগর 
আমার টসনিক পুরুষদিগের অবিষয় হইয়াছিল।-..শান্বরাজ আমার 

সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে পুনর্ব(র আকাশে গমন করিল। অনস্তর"** 
আমাকে জয় করিবার অভিলাষে আকাশ হইতে মহাগদা, শতম্বী 

(স্থতরাং দেখা যায় সৌভনগরে কামানও ছিল )..-আমার প্রতি নিক্ষেপ 

করিতে লাগিল । আমি তাহার সেই সকল আকাশগামী আপতিত 

অস্ত্রগণকে ছেদন করিয়া ফেলিলাম ।--"হে কুরুবীর !.."ম্প্রিয় আগ্নেয়াস্ত 

ধুতে সংযোজিত করিলাম--্ুদর্শন মতপ্রোরত হইয়া-..সৌভনগরে 
আপতিত হইয়া তাহার শোভা বিনাশ করতঃ করপত্র দ্বার উচ্ছিত 

কাষ্টবিদারণের স্তায় মধ্যভাগ বিদীর্ণ করিল। অনস্তর সৌভনগর 

সুদর্শন বলে হত ও দ্বিধাকৃত হইয়া মহেশ্বরের শরোতক্ষিপ্ধ ত্রিপুরের ন্যায় 

পতিত হইল ।” ( বদ্ধমানের মহাভারত--১ম খণ্-_-২৯২__২২৭ পৃঃ )) 

এই যুগে বাঙ্গীলার পৌণ্ রাজেরও যে বাযুজব রথ ছিল তাহার প্রমাণ 
হরিবংশে আছে । 

পূর্ব্বেই বল! হইয়াছে যে, শিল্প সংহিতার উক্তি অনুসারে দেখা যায় 
যে. বাম্পযোগে. বিমান পরিচালিত হইত । শ্রীকৃষ্ণ-শান্ধ সমরে 

মহাভারতে বর্ণিত হইয়াছে যে, সৌভনগর হইতে শ্রীকৃষ্ণের উপর যেমন 
অস্ত্রাদি বধিত হইয়াছিল, তেমনই 'অঙ্গার”ও বধিত হইয়াছিল $' 
অঙ্গার অর্থে দগ্ধ কাষ্ঠখণ্ড ( শব্দকল্পক্রমঃ ) বুঝায়, কোন অস্ত্র বুঝায় না। 

ক্তরাং ইহ অনুমান কর! অসঙ্গত হইবে না যে, বাষ্প প্রস্তত করার জন্ঙ 

কাষ্ঠ দ্ধ করিবার আয়োজন 'সৌভনগরেই ছিল । 



২০ বাঙ্গালীর বল 
স্পন্সর উপ ৯ পি 

মহাভারতের বহু পরবর্তী কালে বৌদ্ধ সাহিত্যেও বিমানের উল্লেখ 
পাওয়া যাঁয়। “অবদান কল্পলতার” ৯৩ পল্পবে একটী কাহিনী বণিত। 

আছে। তাহা হইতে জান। যায় যে, কৌগ্ডিলা, মহাকশ্ঠপ, এফ্যজিৎ, 

উপালী, কাত্যায়ন প্রভৃতি দ্বাদশজন ভিক্ষু, বুদ্ধপুত্র চক্রবর্তী রাহুল এবং 

স্বয়ং বুদ্ধদেব শ্রাবস্তী নগরী হইতে বিমান যোগে খাত্রা করিয়া একদিনে 

শতষষ্টি যোজনেরও অধিক পথ (১২৮০ মাইলের অধিক ) অভিন্রম 

পূর্ববক উত্তর বাঙ্গালার পৌঁণ্ডনগবে উপস্থিত হইয়াছিলেন। 
যাহা বহুদিন গত, যাহার নাম্মাত্রের অর্থ লইয়াই এখন নান। 

মতভেদ ও বিচার-বিতর্ক হইতে দেখা যাষ-_ম্মরণাতীত পুরাকালে সেই 

দ্বা যে বর্তমান ছিল, তাহা বিশ্বাস করিতে হইলে নিরপেক্ষভাবে 

উদ্বারচিত্তে ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার ও সংস্কৃতির ইতিহাস বিশ্বাসীর 

হৃদয় লইয়! পাঠ কর। প্রয়োজন । 

স্থান, কাল, পাত্র ও পারিপাশ্বিক অবস্থানিচন্ন বিবেচনা করিয়। যদি 

কোনও স্থপ্রাচীন অথচ বাস্তব-প্রম।ণশৃন্ত বিষয়ের অস্তিত্বকে বিবেচনা- 

বুদ্ধির সাহায্যে একান্ত সম্ভব বলিয়া মানিরা লইতে হয়, তাহ! হইলে 

হৃদয়ে অদ্ধা ও বিশ্বাস থাকা প্রর়োজন। এই ছুইটির অভাব হইলে, 

বাস্তব প্রমাণকেও অবিশ্বাস্ত বলিয়।৷ মনে হওয়াই স্বাভাবিক । চক্ষু- 

কর্ণঁ-গোচর বাস্তব-প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না বলিয়াই রামায়ণ, 

মহাভারততকে উপকথার পধ্যায়ে ফেলা নিরাপদ নহে । যাহা আজ 

পাওয়া যাইতেছে না--কালে তাহার অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হইতে পারে। 

প্রমাণ__মহ্ঞ্রদরো- প্রমাণ সম্বলপুর জেলায় নবাবিষ্কত শিলা- 

লেখ, এখন যাহা বিক্রম-খেল শিলা-লেখ নামে পরিচিত হইয়া! 

ভারতের লিখন-রীতিকে মানবের আদিম লিখন-রীতি বলিয়া দাবী 

করিতেছে । এ 

কত যুগ. যুগ্নাস্তরেব--কত রাজন্য জাতির উতান-পতন ”ও জয়- 
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পরাজয়ের কাহিনী বক্ষে লইয়া কাল মহাকালিসমূতর বিলুপ্ত হইয়া 
গেল । ত্রাহ্ষণ্যগর্ব আধ্যাবর্তের শীর্ষ হইতে ধীরে 

ধীরে অবনমিত হইতে লাগিল এবং অবশেষে 

বৃদ্ধ, ধশ্ম ও চক্রের সম্মুখে অনেকাংশে আনত হইয়া পড়িল 1 কপিলা- 

বস্তর রাজভবন তাহার অনেক পূর্তেই এক মহাপুরুষের চরণম্পর্শে 

মহাতীর্থ হইয়াছে । 

তখন থে বিপুল প্রেম-জোতের প্রবল বন্যা প্রবাহিত হইয়াছিল, 
বহুশতবর্ষ পধ্যন্ত তাহা পৃথিবীর নানা দেশে কল্যাণ পরিবেশন করিতে 

করিতে ভারতীঘ ধ্যান পশারণার, ধশ্ম আরাধনা, 

ললিত-শিল্পকলার অক্ষয় মন্দাকিনীধাবায় পৃথিবীকে 

সপ্তীবিত করিয়া দ্িল। ভারতের গৌরব, খ্যাতি, ও প্রতিষ্ঠা 

ভারতের শক্তি ও স্বতন্ত্র তখন পৃথিবীর ইতিহাসে অক্ষয় হইবার জন্য 

বোপিক্রমের পরিশুদ্ধ শীতল ছায়াতলে পরিপুষ্ট হইতে লাগিল । 

তাহার পর--কত চৈত্যে কত বিহারে, কত স্তস্তে কত সভ্ঘারামে, 
কত চিত্রে কত শিল্পে, কত দেউলে কত তোরণে, শুধু ভারতবর্ষ কেন__ 

পৃথিবীর নান। দেশ সহস! শৌষ্ঠবসম্পন্ন হইয়া উঠিল। ভারতের 

অর্ণবপোতসমূহ তখন অতুল সম্পদরাশি বহন করিয়া ফেণিল সাগর- 

তরঙ্গে হেলায় ভাসিম্! যখন যে দ্বীপ-দ্বীপান্তর-_-দেশ-দেশান্তর স্পর্শ 

করিতে লাগিল, তাহাও শিল্প-শীন্দধ্যে, ধনে জ্ঞানে সুন্দর হইয়। 
উঠিল। বাঙ্গীলীও বিশ্বমানবের দ্বারে দ্ব/রে এই কল্যাণ পরিবেশনের 

গৌরবে গৌরবান্বিত-_এই অভিনব উন্মেষের যুগে বাঙ্গালীরও নান। 
শক্তি নানা ভাবে নানা দিকে বিকশিত হইয়া উণিয়াছিল। যে 
মৃহাপুরুষের চরণরেণুষ্পর্শে এই মন্ত্রশক্তি জাগ্রত হইয়া কিরীট- 
কুণগ্ডলধারী মহারাজচক্রবর্তী:হইভে দীন্,ভিক্ষুকে পধ্যন্ত প্রাণপাত করিতে 
উৎসাহিত করিয়াছিল--তাহার তখন ম্হাপরিনির্বাণ লাভ হইয়াছে । 

বুদ্ধ 

বৌদ্ধ প্রভাব 
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কপিলাবস্তর রাজকুমার শাক্যসিংহ__ভারতভূমির গৌতমবুদ্ধ__ 
অর্ধ পৃথিবীর জীবস্ত দেবতা, যেদিন উত্তর-ভারতে নির্ববাণপ্রাপ্ত হইলেন, ৷ 

সেইদিন সৌধকিরিটিনী কনকলঙ্কার সিংহদ্বারে (১) 
বাঙ্গালীর রণভেরী নিনাদিত হইল | লাল? ব| “রাট: 

দেশের অধিপতি সিংহবাহু ষেদিন ছুর্নীতিপরায়ণ যুবরাঁজকে নির্বাসন 

দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছিলেন, বাঙ্গালার সে এক শুভদিন। বর্তমান 

হুগলী জেলার সিঙ্গুর (২) বা দিংহপুরের যুবরাজ সেদিন পঞ্চদশ শত (৩) 
বীর অনুচরসহ হস্তি অশ্ব প্রভৃতি লইয়! বাঙ্গালার পোতাশ্রয় হইতে 

সমুদ্রযাত্রা করিলেন । তাহার নিজের পোত এত বৃহৎ ছিল যে, উহাতেই 

সপ্তশত আরোহীর (৪) স্থান হইয়াছিল ! বাঙ্গালীর অর্ণবপোত সেদিন 

বঙ্গের নির্বাসিত যুবরাজকে লইয়৷ সুদূর লঙ্কা বিজয়ের জন্য অগ্রসর 

সিংহল ব্জিয় 

(১) 0765 0806 ০6 ৮1155 12170105017 06919015521. 00 10756 

1661) 06 ৮61: 02 01) ৮1101) 20001)61 ৮01 11119016270 65617 

11200006176 11) 015 9100 70061120006 ৬1175, 1007 170 ৮775 07 09 

ই) ৯1010 0১০ 1300179, 011)60 0)6 বি], 

1৬7 11000101905 7/12/277 ১////117105 7. 4. 

(২) বৃহৎ বঙ্গ__রায় বাহাছুর দীনেশচন্দ্র সেন। ১ম খণ্ড--৭5 পৃঃ । 
(৩) 0) 90661 0 ৬112 0০211160770 1055 (00217 1509০ 1395501)1915-- 

1, 1015101525 272127%,১////275) 0. 42. 
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(51061091921)0) 00 361058,] 525 50 1202 25 0 20001717100215 101] 900 
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907019555101)5 11১65 1)72001560 0১00 115 5019)6065) 800. 0765 ৮61০ 000. 
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শিল।-বিন্যাস ২৩ 

হইল। লঙ্কার' পিংহদ্বারে যে যুদ্ধ ঘটিল তাহাতে বাঙ্গালীর শক্তি 

প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। বিজয়সিংহ লঙ্কা জয় করিয়া! উহার নাম 

রাখিলেন--সিংহল । 

সিংহলের রাজসিংহাসনে আরোহণ করিয়া বিজয়সিংহ ভারতের 

পাগ্যদেশের রাজকুমারীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। যে পোতে 

আরোহণ করিয়া রাজকুমারী সিংহলে গিয়াছিলেন, তাহাতে ১৮ জনন 

পদস্থ রাজকম্্চারী, ৭৫ জন দাস দাসী, ৭০০ সখী ও অন্ঠান্য 

লোকজন অনায়াসে স্থান পাইয়াছিল। (১) | 

দ্বিসহম্রাধিকবর্ষ পর কোন “আম্মবিস্ৃত” জাতির কর্ণকুহরে এ 

কাহিনী বিসম্ময়কব প্রহেলিক বলিয়। মনে হইতে পারে_-মনে হইতে 

পারে বিজয়সিংহ কোন কাল্পনিক যুদ্ধাভিযানের নায়ক মাত্র! কিন্ত 

তিনিই প্রকৃতপক্ষে সিংহল-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ! (২) 

মহারাষ্ট্রদেশের পূর্ববপ্রান্তে অবস্থিত অজস্তার বিরাট গিরিগহ্বরে 

খুষ্টার প্রথম শতাব্দী বা তৎ্পরে অস্কিত সিংহলবিজয়-চিত্র আজিও 

কৌতুহলী নরনারীর হৃদয়ে বিস্ময় উৎপাদন 
অজন্তার চিত্র 

করিতেছে । সে চিজ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই 

(১) 4১600101060 20000015 উ21095250, 016 91010 77 ৮1010 

৬1)55275 720105517 10005 ৮5519100186 0৮660 06৮10 2506 9. ৮, 

19102 5126, 112৮1105006 0219201ঠ 60 200017)07002109 78 090065 ০ 50266, 

75171617191 95017521005 200. 210100101১0] 07 512৮5 106€951065 0)6 [)110655' 

11015611200. 7০০ 00367 ৮11751005 /1)0 200010)192)160 1061, 

1৮] 81015510995 22722 12275. 2, 70. 

(২) 1105 1১121092050 200. 0067 39401015006 ০৮5 0611 05 

1)0%/ 25 921 25 2000 :550 3, 0. 20702 ৮1085 01 13617€2] 1 

115 7০০ 0110/519 2.011%50. 0১০ ০000556 900. 01010122001) 06 05101 

420 ৪৮500 00615121070 00611877601 910002]2 262 ঢ2 0: 1015 

415100.50--20 52100 101৫1 15 উহ 5081005 0011)0 07 91001791556 151500, 

2847. 257. 



২৪ বাঙ্গালীর বল 

দেখা য'ইবে, একটি বুহৎ শ্বেত হস্তীর উপর আরোহণ করিয়া! 

লঙ্কার রাজা ব! প্রধান সেনাপতি ধনুর্ববাণ লইয়া যুদ্ধে আসিতেছেন। 

দুইটি বীর দুইটি হস্তীতে আরোহণ করিয়া রণে অগ্রসর হইয়াছেন । 

তাহাদিগেব মন্তকের উপর ছত্র শোভা পাইতেছে। কতকগুলি 

পদাতিক-_কেছ মুক্ত তরবারি, কেহ বা উন্নত ভল্প লইয়া বীরদর্পে 

সিংহদ্বারের বাহিবে আসিতেছে । হন্তিপকগণ অচল-স্থিব; অঙ্কুশ- ১ 

তাড়নে হস্তীগুলিকে স্মরক্ষেত্রে আনয়ন করিতেছে । হাঁওদার পারে 

স্থতীক্ষ শরগুলি গুচ্ছে গুচ্ছে সুসজ্জিত। নৈনিকগণ সুদীর্ঘ অঙ্গরাথায় 

স্থশোভিত। সেগুলি বাহু পধ্যন্ত বিস্তৃত নহে স্বন্ধদেশ পধ্যন্তই 

আবুত করিয়াছে । কটিতটের কোমরবন্ধ তরঙ্গে তরঙ্গে অধোদিকে 

বিলম্বিত। চারিজন অশ্বাবোহী তেজোদৃপ্ত অশ্বের উপব বীরের মত 
অধিষ্ঠিত। 

চিত্রের দর্ষিণভাগে কতকগুলি রণহস্তী সুসজ্জিত অবস্থায় 

দণ্ডায়মান রহিয়াছে । একখানি স্ববৃহৎ তরণীর উপর যোদ্দগণসহ 

কয়েকটি হস্তী যুদ্ধে ব্যাপৃত রহিয়াছে এবং স্বাভাবিক উল্লাসে শুপ্ত 

আস্ফালন করিতেছে । তাহাদিগের গজঘণ্ট। ছুলিয়া ছুলিয়া! ঘোর ববে 

নিনাদিত হইতেছে । বাণে বাণে গগন আচ্ছন্ন হইয়াছে_-উতক্ষিপ্ত 

বর্শাকলক বঙ্গ-সৈন্যের রুধিরপানের জন্য লঙ্কা-সৈম্তের হস্তে কম্পিত 

হইতেছে! এ চিত্রের তুলনা নাই। ইহ! বীর বাঙ্গালীর বাহুবলের 
চিত্র। ইহ খেলার যুদ্ধে সখের সৈনিকের আলোক-চিত্র নহে-_ইহা 

মরণ-যজ্জের মুক্তবেদীর উপর জাতীয় শক্তির প্রতিষ্ঠার আলেখ্য ! (১) 

ভারতের নৌবলের কাহিনী বহু চিত্রে, বহু স্থাপত্যে, বহু স্ববর্ণ- 

(১) 776 16227//27125 07 276 77227250206 7577/125 2/ 4 70772. 

* 00076) 2, 277. 



শিলা-বিন্টাস ২৫ 

মুদ্রায় ও হিন্দু বৌদ্ধ এবং চৈনিক সাহিত্যে আজিও স্থব্যক্ত রহিয়াছে । 
একখানি পোতে সহস্র ব্যক্তির স্থান সংকুলান হইবার 

কাহিনী বণিজ্ জাতকে প্রকাশিত হইয়াছে । জনক, 

স্তপ্নীরক, শঙ্খ, বালহস্স প্রভৃতি জাতকে অনেক বৃহৎ পোতের 

সন্ধান লাভ কৰা যায়। (১) দূৰ সমুদ্রযাত্রার কাহিনী ক্ষন্দপুরাণের 

বেবাখণ্ডে দরিদ্র সহদেব ও সখা সোম বশ্মার আখ্যায়িকায় পরিচিত 

রভিয়াছে । 

আধর্ধা-সমুদ-ঘাত্রাব প্রভাব সেকালে বাণিজ্যের সঙ্গে জ্ঞানবিস্তার 
কাষ্যে ব্যাপূত থাকিয। ভারতবর্ষের বাহিবে একটি বৃহ্কত্তব ভারতের রচন। 

আরম্ভ কবিয়াছিল। এখনও তাহার কত চিহ্ন কত 

স্থানে বর্তমান আছে । দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীর 

অন্ধ মুদ্রায় ছিশঙ্গ-পোতের চিত্র আজিও দেখিতে 

পাওয়। যায়। দক্ষিণ ভারতের নান| দেবদেউলে যেমন অর্ণবপোতের 

মৃন্তি বর্তমান আছে, তেমনি বাঙ্গালী গঙ্গাবংশীয়ের (২) বহু দেব- 

মন্দিরেও তাহার পবিচয়-লাভ ঘটে । ভুবনেশ্বর ও পুবীব দেবমন্দিরগুলি 

ধাহার| দেখিয়াছেন, তীহারাই ইহার সন্ধান পাইয়াছেন। স্থনিপুণ 
ভাঙ্কর কঠিন শিল! তক্ষণ করিয়। নৌশিল্পের যে প্রমাণ রক্ষা করিয়াছেন 

_-কাল এখনও তাহ। ধ্বংস করিতে পারে নাই। গঙ্গাবংশীযগণ 

এখন বিস্বৃত বটে, কিন্তু সেকালের ভাস্কর্য আজিও পূর্ববগৌরবেই 
বিরাজমান। যে গ্রন্থে ভারতের নৌশিল্পের ধ্যান রচিত হইয়াছিল, 

সেই “যুক্তিকল্পতরু”র প্রভাব যে নদ্রীমাতৃক বঙ্গেও ছিল না, এরূপ মনে 
করিবার কারণ নাঁই 

প্রাচীনকালে জলযাঁন দই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল-_সামান্ত এবং 
২ শীত শশ শা্পিপশশী দি শপ এ 

ভারতের নৌবল 

বৃহত্তর ভারতবর্ষ 

বচন 

(১) 4772 মালের নারে টি 209- 30, 

(২) বিবিধ প্রবন্ধ-_৬বস্কিমচত্্র চট্টোপাধ্যায় । 



২৬ বাঙ্গালীর বল 

বিশেষ । “সামান্ত যানগুলি নদীপথে ও “বিশেষ” সমুদ্রপথে গমনাগমন 

করিত । সামান্য ও বিশেষ যানগুলি আবার আকারানুসারে নানাভাগে 

বিভক্ত ছিল। কোন কোন যানের ৪টি পর্যান্ত গুণবুক্ষ থাকিত। গুণ- 

বৃক্ষের সংখ্যানলারে যানগুলিও ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত 

হইত। পোতনিম্মাণোপযোগী কাষ্ঠ পর্যন্ত ব্রাহ্মণ 

ক্ষত্রিয়াদি চারি ভাগে বিভক্ত ছিল। এই সকল পোত যে কেবল 

বাণিজ্যভাগ্ডার বহন করিয়াই গমনাগমন কবিত তাহা নহে, কখনও 

আক্রমণে কখনও বা আত্মবক্ষায় কখনও আবার জলযুদ্ধের অপূর্বব কৌশল 

প্রদর্শন পূর্বক পোতচালকগণ অশেষ গৌরব লাভ করিত । 
পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে নিকোলো-ক্টি নামক জনৈক 

পরিব্রাজক ভারতবর্ষে আগমন করেন। ভারতের বাণিজ্য ও নৌ- 

যানাদি সম্বন্ধে তিনি, লিখিয়া গিয়াছেন__'ভারতের অর্ধিবাসিগণ 

& আমাদের অপেক্ষা বৃহত্তব যানাদি নির্মাণ করিতে পারদর্শী তাহার 
এত বৃহৎ অর্ণবপোত প্রস্তুত করিতে পারিত যে, সেই অর্ণবপোতে এক 

_ একটি এগার বার মণ মছ্যে পূর্ণ ছুই সহশ্রাধিক পিপা সংবাহিত হইতে 
পারিত। সেই অর্ণবপোতের পাঁচটি করিয়া মাস্ল থাকিত এবং 

পাচখানি পালের সাহায্যে উহা পরিচালিত হইত। তিনপ্রস্থ কাঠের 

দ্বারা সেই সকল পোঁতের তলদেশ প্রস্তুত হইত । বিষম বাত্যায় তরণী 
বিপধাক্জ হইবার উপক্রম হইলে, নিম্মীণ-কৌশলের গুণে উহ] রক্ষা 

পাইত। কতকগুলি পোত এমনই স্থকৌশলে নিশ্মিত হইত যে, 

তাহাদের একাংশ ভগ্ন হইলেও অপরাংশ অব্যাহত থাকিত এবং 

তৎসাহায্যে যাত্রিগণ রক্ষা পাইত (১)। 

যে কারণে দক্ষিণাত্যের সমুদ্রোপকৃলে পোত-নিশ্মাণের উৎসাহ 

নৌশিল্প 

(১) 10012 10 06. 50) 0670075--17910050 9০060 [001109007, 



শিলা-বিন্তাস ২৭ 

প্রদীপ্ত হইয়াছিল, সেই কারণেই বঙ্গেও নৌপাধন-ত্রত উদযাপিত হইয়া- 
ছিল। বেগবতী নদীর প্রবাহ, উচ্ছ্বসিত তরঙ্গের লীলারঙ্গ বাঙ্গীলীকে 

নৌবলদৃপ্ত করিয়৷ তুলিয়াছিল। তাহার উপনিবেশ স্থাপনাকাজ্ঞা, 
বাণিজাশ্রী৷ লাভের ইচ্ছা তাহাকে সমুদ্রপথযাত্রী করিয়াছিল। পরবর্ত 
কালে আত্মরক্ষা ও রাজ্যজয়ের স্বাভাবিক ধশ্ম তাহাকে জলযুদ্ধে তীত্রত। 

প্রদান করিয়াছিল । 

খুষ্টের পূর্বতন শেষ শতাব্দীর প্রথম ভাগে যে কলিঙ্গ বাঁসিগণ যবদ্বীপে 

অর্ণবপোতে উপস্থিত হইয়া আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল, যে কলিঙ্গা- 

ধিপতি রাজরাজদেব দশম শতাব্দে সমগ্র দাক্ষি- 

ণাত্যেব একচ্ছত্র সম্ট্রূপে পূজা প্রাপ্ত হইয়া 

ছিলেন--এই বাঙ্গালীই সেই কলিঙ্গপাস্রাজ্যের 

প্রতিষ্ঠাত। | (১) বাঙ্গালী ষে একদা দক্ষিণ-ভারতে উপনিবেশ স্থাপন 

করিয়া আপনার শক্তি ও গ্রতিষ্ঠার অভ্রান্ত প্রমাণ দিয়াছিল, ইহা 

এতিহাসিকগণ নির্ধারণ করিয়াছেন। তামিল ভাষায় বাঙ্গালা শব্ধের 

বিছ্যমানতাও এই প্রভাবের অন্যতম নিদর্শন । (২) 

কলিঙ্গে বাঙ্গলী 

তামিল ভাষ' 
ও 

(১) 10 ১ 0১130062115 10 0010160 0১5 19117680005 

*1)61706 0১6৮ 51) 620. 6961 ০00000555 196/0170 076 5625 970 001011960. 

17৮০ 200 090761 1511505 06 076 1100101) £১0101061220-- 0020) 19০9 

এবং পৃথিবীর ইতিহাস, ৪র্থ খণ্ড । 

(২) 1100 12177607701] 21106205006 0)6161076 01219 21) 200121- 

20107 06006 ৬০:০৫. 120091100. 2000 10001200005 275 2110050. €0 2101)% 

$/10 006 70515915 2100. 00185 95 11010191905 01 05108212150. 2.0)01111)% 

১০০ 002,515 11) 11১9 ৬7৮ 2100. ড৬151)1)0 1১0705০০০০০ [1865 ৬616 80012 

7517])11, 11056 0:002115 19508056 0১6৮ 1820. 61001618060. 01009701100 

(12101211090) 006 61586 562, 0016 26005 00000 06 005 0810865.-21/2 

27415 £570%226% 24727712225 2/০--22%282 54722 221/0. 



২৮ বাঙ্গালীর বল 

পূর্ব্বেই বলিয়ছি, বাঙ্গালী বিজয়সিংহ সিংহলরাজ্য সংস্থাপিত করিয়া- 

ছিলেন। তীহার ভ্রাতুষ্পুত্র তথায় গমনপূর্রবক সেই সিংহাসন অধিকার 

করিলেন। বাঙ্গালার “সগল, নামক পোতাশ্রয় 

হইতে সিংহল যাত্রাকালে এই রাজকুমার ৩২ জন 

রাজমন্ত্রী সঙ্গে লইয়াছিলেন। পরবর্তীকালে যে রাজকুমারী ইহার 

পাণিগ্রহণ করিযাছিলেন, তিনিও ছয়টী ভ্রাতা সহকাবে রাজকুমারের 

সন্ধানে সিংহলে উপনীত হইয়াছিলেন বলিয়াই মহাবংশে কথিত হয়। 

এইরূপেই বাঙ্গালার সহিত সিংহলের সম্বন্ধ ক্রমেই ঘনিষ্ঠ হইয়াছিল । 
৩২৬ খৃঃ পুর্বাব্দে বিজয়ী সেকেন্দর যখন পোরসের সহিত যুদ্ধে 

জয়ল।ভ করিয়! বিপাস। তীরে আমিয1! উপনীত হইলেন, তখন গঙ্গা- 

রাট্ীদিগের বিক্রম-কাহিনী তাহার কর্ণগত হইল |; 

তিনি শুনিলেন, সেই গাঙ্গেঘ়দেশী বা গঙ্গবিদেই- 
সাম্রাজ্যের অধিপতির আদেশে বিংশ সনন্ত্র অশ্বাবোহী, দুইলক্ষ পদাতিক, 

দবিসহত্র চতুরশ্ব চালিত রথ ও তিন সহত্ত স্থশিক্ষিত রণমাতর্গ যুদ্ধার্থে 
প্রস্তুত হয়। সেকেন্দবের পৈন্তগণ একান্ত ভীত হইল-_-আর অগ্রসব 

হইতে চাহিল না! তাহার ওজস্ষিনী উতৎসাহবাণী বুথা হইয়। গেল; 

তিনি বঙ্গজয়ের কল্পনা পরিত্যাগপূর্বক প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য 

হইলেন । (১) 

টলেমি বলিয়াছেন-_গঙ্গার মোহানাব সমীপবর্তী প্রদেশে গঙ্গারাটী- 

গণ বাস করিত। পাঙ্গা নগরে রাজ। বাস করিতেন । ইহ] গঙ্গারাটী- 

দিগের রাজধানী ও ভারতের প্রধান বাণিজ্য-কেন্ত্ররূপে পরিচিত 

ছিল। 

মিগাস্থিনিস কহিয়াছেন যে, ভাগীরথী যেখানে উত্তর হট 1 
০ ০০ 

সগল 

গঙ্গ।রাটী বীব 

০ পাশপাশি ৮ শসা শী এ পশম তি 

(১) /7/527/9/ 44/2272%2%2 07/৮৮/7092 08155 1২025 (. ৬. 

119.0011700155 44172 7 7220). 



শিল।-বিন্যাস ২: 

বাহিনী, সেখানেই উহা গঙ্গারাটী জনপদের পূর্বসীমা। এই পরিচয় 
বর্তমান রাটকেই সেকালের গঙ্গারাষ্ বা গঙ্গারাট বা 

গঙ্গারাঢ় বলিয়া স্থচিত করে। একদিন এই বীর 

জনপদের সুবিখ্যাত ন্রপডি অনন্তবশ্ম( কলিঙ্গ জয় করিয়াছিলেন । 

সে জয়গৌরব বঙ্গবিক্রমেরই জয়গৌরব। অনন্তবশ্মা বা কোলাহলরাজ 
“বাঙ্গালীর পূর্বগৌরবের এক চিবস্মরণায় প্রম।ণ।...এতিহাসিক 

ভারতবর্ষে যে সকল রাজবংশের আবিভাব হইয়াছিল, এই বাঙ্গালী 

গঙ্গাবংশীবধিগের প্রতাপ ও মহিম। কাহারও অপেক্ষা ন্যুন ছিল না। 

তা ও প্রস্তর শ(সন এ সকল কথার পরিচয় দিয়া থাকে । হণ্টর সাহেব 

সেকালের উড়িয়।-সৈন্টের অনেক প্রশংসা করিয়াছেন। সে প্রশংসা 

উড়ির়|-সেনার প্রাপ্য নহে, গঙ্গাবংশীয়দিগের স্বদেশী রাঁটী-সৈন্গের প্রাপ্য । 

সকলেই জানেন যে, উড়িষ্যার গঙ্গা বংশীয়দিগের সাম্মাজ্য গোদাবরী হইতে 

সরম্ব ী পধান্ত অর্থ।ৎ বাঙ্গালার ব্রিবেণী পধ্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এক্ষণে 

যাহা মেদিনীপুর জেলা এবং হ।ওড়া জেলা, তাহার সমুদয় এবং যাহা 

বদ্ধমান ও হুগলী জেলার অন্তর্গত, তাহার কিয়দংশ এ সাম্রাজ্যভূক্ত 

ছিল। ইহাই গঙ্গ।বংশীয়দিগের পৈতৃক রাজ্য । যেমন নম্মাণ উইলিয়ম্ 

ইংলণ্ড জয় করিঘা নম্মাপ্ডর রাজধানী পরিত্যাগ পূর্বক ইংলগ্ডের 
র।জধানীতে গিয়। বাস করিতে লাগিলেন, তেমনি গঙ্গ|বংশীয়ের উড়িসা 

জয কৰিয়া, আপনাদিগের প্রাচীন রাজধানী পরিত্যাগপূর্বক উডিষ্যায় 
বাম করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু তাহার। পৈতৃক রাজা ছাড়েন 

নাই |” (১) 

প্রতীচ্যের ইতিহাসে সেকেন্দরের ভারতবিজয়-কাহিনী উজ্জল- 

ভাবে বণিত হইয়াছে, কিন্তু গঙ্গারাঢ় হইতে তাহার প্রত্যাবর্তন বা 

বাঙ্গালী গঙ্গা বংশ 

(১) বিবিধ প্রবন্ধ--৬বহ্কিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় | 



৩০ বাঙ্গালীর বল 

পলায়ন (1) উহাকে ক্ষু্ন করিয়াছে; উহা যে স্তাবক এঁতিহাসিকের 

স্ঁভিবাদ এরূপ সন্দেহ অসঙ্গত নহে! 

থুঃ পৃঃ প্রথম শতাবে পাঁওতবর প্রিনি বাঙ্গালীর সামরিক শক্তির 

পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। থুঃ পুঃ শেষ শতাব্দে এ্টনির মহিত 

রোম-সমাটু আগষ্টাসের যুদ্ধ হয়। প্রাচ্যদেশীয়গণ 

সেই মহাযুদ্ধে এ্টনির পক্গাবলম্বন করিয়াছিল । 

এই যুদ্ধে গঙ্গারাটী বীরগণ যেরূপ শোধ প্রকাশ করিয়াছিল, তদ্দর্শনে 

সমাট আগষ্টাসের মৃহাকবি ভাজিল, খৃঃ পৃঃ প্রথম শতাব্দে তাহার 

জজ্জিক্স্ কাবে) অকুষ্ঠিতচিত্তে লিখিয়াছিলেন--আমি আমার জন্মভূমি 

মন্ট য়া নগরে প্রত্যাবর্তন করিয়। একটি মর্মরমন্দির নিম্মাণ কাঁরব এবং 

তাহার তৌরণশিরে হেম ও গজ্ান্তে গঙ্গারাটীদিগের বীরত্বকাহিনী 

লিখিয়। রাখিব। সেকালে ভারতবর্ষের বাহিরেও ভারতের মৈন্তগণ 

যুদ্ধার্থ গমন করিত। পারস্ত সম্রাট ভারতবর্ষ হইতে এরূপ পাহাঘ্য 
লইয়াছিলেন বলিয়া! হেরোডোটাস্ বর্ণনা করিয়াছেন। দারাউসের গ্রীস 

অভিযানকালে ভারতবর্ষের গান্ধার (বর্তমান পেশোয়ার ও রাওলপিপ্ডি)- 

সৈম্তগণ সাহায্য করিয়াছিল। জারাকৃসেসের সেনাদলে অনেক 

ভারতীয় ধানুকী ছিল | ভারতীয়সেন| বিশ্ববিশ্রুত থাম্মপলীর যুদ্ধে 

যোগদান করিয়। বিজয়গৌরব লাভ করিয়াছিল। চীনের ইতিহাসে 

প্রকাশ আছে যে, তথা হইতেও ভারতবর্ষের নিকট সৈন্ত সাহীষ্য লওয়া 

হইয়াছিল। (১) 
প্বাক্তালী একটি আত্মবিস্বত জাতি”__-সে তাহার নিজের গৌরব- 

গাথার সন্ধানে অগ্রসর হইতে উতৎসাহহীন। তাহার বাহুবলের ইতি- 

ভাঙজিল প্রশস্তি 

৯) 42728/57% 52%5%/22 22472276728 05000261170, 4০97 

77271 27/529) 9 172:2-7%. 2 91010) 9. 34--36 7 'পৃথিবীর ইতিহাস'-_ 
*হুর্গাদাস লাহিড়ী হর্থীঘণ্ড ৪৪৬ পৃঃ। 8000119 £70 107 ]0018) 0. 75, 



শিলা -বিন্াস - ৩১ 
রী এরপুতপ০০০৯৭ বি টা 778255% দো 

হাস/ যথাযোগ্য আলোচনার অভাবে-_উপযুক্ত মানের অভাবে 

এখনও অনেকাংশে তিমির।চ্ছন্ন 

বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন_-“বাঙ্গালার ইতিহাস চাই--নহিলে বাঙ্গালী 

কখন মানুষ হইবে না। যাহার মনে থাকে যে এ বংশ হইতে কখনও 

“বাঙ্গালার ইতিহান মানুষের কাধ হয় নাই, তাহা হইতে কখনও মানুষের 

চাই” কাজ হয না। তাহার মনে হয়, বংশে রক্তের দোষ 

আছে। তিক্ত নিম্ব বৃক্ষের বীজে তিক্ত নিষ্বই জন্মে-_মাকালের বীজে 

মাকালই ফলে। যে বাঙ্গালীরা মনে জানে যে, আমাদিগের পূর্বপুরুষ 

চিরকাল দুর্বল__অসার, আমাদিগের পূর্বপুরুষদিগের কখনও গৌরব 

ছিল ন|, তাহার। দুর্বল অসার গোৌরবশূন্ত ভিন্ন অন্ত অবস্থ। প্রাপ্তির 

ভরলা করে ন।__চেষ্টা। করে ন।। চেষ্ট। ভিন্ন সিদ্ধিও হ্য় না1।৮ (১) 

স্থপ্রাচীনকালে এবং পরবর্তী কাল ও সেনরাজদিগের সময়ে “বঙ্গ” 

বলিতে যাহ। বুঝ। যাইত, একালে তাহ। বুঝায় না। এখন বঙ্গ ব 

বাঙ্গাল! দেশ একটা অখণ্ড বৃহৎ প্রদেশকেই সুচি 
করে। নান। সময়ে ও নানা কারনে সেই অখণ্ড 

বৃহৎ প্রদেশ শাসন-সৌকধ্যার্থ নানা ভাগে বিভক্ত হইত। উদাহরণ 

স্বরূপ একালের বিষুক্ত-বঙ্গ এবং যুক্ত-বঙ্গের উল্লেখ কর" যাইতে পারে.) 
এক সময়ে বঙ্গদেশ বলিতে শুধু পূর্ববঙ্গ বুঝাইত। বরোদায় আবিষ্কৃত. 

কর্কবাজের তাত্রশাসনে গৌড় এবং বঙ্গ ছুইটী স্বতন্ত্র রাজ্য বলিয়া বি 

প্র।টীনবঙ্গের বিভাগ 

(১) বিবিধ প্রবন্ধ--৮বস্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । সুপ্রসিদ্ধ ধতিহাসিক হাণ্ট।র সাহেব 
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হইয়াছে । মৎন্য পুরাণে “প্রাচ্যাং জনপদ স্থৃতা” বলিয়া যে দেশগুলির 
নাম উল্লেখ করা হইয়াছে-__বঙ্গ তাহাদের মধ্যে একটি । “সর্বসিদ্ধি 

প্রদর্শক” বঙ্গদেশ এক সময়ে সমুদ্র হইতে ব্রহ্মপুত্র পধ্যস্ত স্থবিস্তৃত ছিল 

এবং শক্তি-সঙ্গম তন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যাঘ যে, মেই বঙ্গদেশ হইতে 

আরম্ত করিয়! “ভূবনেসান্তগ” ব। ভুবনেশ্বরের শেষ সীম। পধ্যন্ত বৃহৎ 

ভূঁভাগ গৌড়দেশ আখ্য। লাভ করিয়াছিল। সেই গৌডদেশের জনগণ 

“সর্ববশান্্র বিশারদ” বলিয়াও সেই স্প্রাচীনকালেই পরিচিত ছিল। 

মহারাজ বল্ললমেন তাহার রাজাকে যে কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত 

করিয়াছিলেন তাহা রাঢ়, বরেক্্, বাগভী, বঙ্গ ও মিথিল1। এতি- 

হাসিকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, পদ্ম। ও ভুগলী নদীর মধ্যবন্তী প্রদেশ 

রা, পদ্ম! ও করতোয়ার মধ্যবত্তীন্কান বরেন্দ্র, পদ্মা! ও ভাগীবখীর 

অন্তর্বর্তী প্রদেশ বাগডী, করতোয়া ও ব্রহ্মপুত্রের মধ্যবর্তী প্রদেশ বঙ্গ 
এবং একদিকে ভাগীরথী ও অপর দিকে গৌড়বাজোব সীম। দ্বাব| বেষ্টিত 

জনপদ মিথিল। নামে অভিহিত হইত । ঘে অংশ রাট নামে পরিচিত 

ছিল, কোনও সময়ে তাহাকে স্থ্গও বলিত। মণিপুবের পথে এক 

সময়ে “হম্ম্যাণি রমণীয়ানি” পুরিশোভিত বঙ্গদেশ পাণ্ডৰ অজ্ছন দর্শন 

করিঘাছিলেন। সেই বঙ্গ বা পূর্ববঙ্গের নাম খুষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে 

“হরিকেল” ছিল বলিয়া হেমচন্দ্রন্থরী বিরচিত অভিধান চিন্তামণি 

হইতে জান। যার। সমতটের উল্লেখ সম্রাট সমুদ্রপুপ্টের এলাহাবাদ- 

প্রন্তর লিপিতে, ওয়ান্-চোয়াংএর ভ্রমণ-বৃত্তান্তে, পাল রাজগণের 

তাত্রশাসনে, বুদ্ধগয়ায় স্থাপিত একখানি বুদ্ধ মুদ্তির পাদপীঠে দেখিতে 

পাওয়। যায়। সমতটের অবস্থান নির্ণয় করিতে যাইয়া এঁতিহাসিকগণ 
এপধ্যন্ত একমত হইতে পারেন নাই । তবে এবিষয়ে কোনও সন্দেহের 

অবসর নাই যে, বর্তমান বঙ্গদেশের পূর্ববাঞ্চলেরই একাংশ সমতট নামে 

-পব্বিচিত ছিল ॥ ..কেহ কেহ বলেন ইহা বর্তমান কুমিল্লার প্রাচীন নাম। 

স্টিক 



শিলা-বিন্যাস ৩৩ 

যাহ। হউক, এই সমতটের রাজপুত্র শীলভদ্র এক সময়ে নালন্দা বিহারের 

মহাস্থবিরের উচ্চপদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। এই সমতটে ত্রিংশতটি 

সজ্বারাম ও শতাধিক' দেবমন্দির ছিল বলিয়! চেনিক পরিব্রাজকের 

ভ্রমণ-বুত্তান্তে লিখিত আছে। . | 

পাল ও সেন রাজদিগের যে সকল তাম্রলিপি এপধ্যস্ত আবিষ্কৃত 

হইয়াছে, সেগুলি হইতে জানিতে পারা যায় যে, স্থশাসনের জন্য তাহার 

নিজ নিজ রাজ্য নানা খণ্ডে ভাগ করিয়াছিলেন । প্রধান প্রধান বিভাগ- 

গুলির নাম ছিল ভূক্তি (১)। ভূক্তিগুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তন বহু 

বনু মগ্ডলে বিভক্ত ছিল। মণ্ডল অপেক্ষা ক্ষুদ্রায়তন রাজ্যাংশের নাম 

ছিল “বিষয়”। ম্গুলের শাসনকর্তুগণ রাজাধিরাজের পরাক্রান্ত সামস্ত- 

রূপে পরিচিত থাকিয়া মণ্ডলরাজ বা মগ্ডলেশ্বর ব। ম্গুলাধিপতি নাষে 

অভিহিত হইতেন। তাহাদের কোষ ছিল, দণ্ড ছিল-_অমাত্য ও মন্ত্রী 

ছিল-_€সনা ও দুর্গ ছিল। কোনও কোনও স্থানে মগুলেশগণ রাজপদ- 

বাচ্য হইতেন__তীাহাদের শত “চতুযষোজনপধ্যস্তমধিকারং” থাকিবার 

কথা ব্রহ্ষবৈবর্তপুরাণে শ্রীকষ্চ-জন্মথণ্ডে বিবৃত হইয়াছে । উহাই ছিল 

হিন্ুরাজ্যাখিকারে শাসন-ব্যবস্থার অন্যতম সাধারণ নিরম। মগুল- 

রাজ্যের আমতন যে সর্বদাই চ্কারিশত যোজন থাকিত এবং তাহার 

' ব্যতিক্রম ঘটিতে পারিত না এরূপ মনে করিবার কারণ নাই। এইরূপ 

একটা মণ্ডলের কাহিনী নিয়ে সংক্ষেপে বলিতেছি । র 

সেন রাজেন্দ্রদিগের সময়ে ভূক্তি পৌপু বর্ধনের মধ্যে খাড়ি” নামক 
একটি মণ্ডল ছিল । বহু জনাকীর্ণ, দেউল ও প্রাকারে, উপবন ও রাজ" 

ভবনে ' স্থশোভিত সেই খাড়ি মণ্ডল একালের 
থাড়ি মণ্ডল 

ব্যাপ্র-নিবাসভূমি স্ন্দরবন। এখন মধ্যে মধ্যে 

(১) পৌগুবর্গন ভুক্ত, প্রাগ্জ্যোতিষ ভক্তি, বর্ধমান তু্তি, কঙ্কগ্রাম র ও 
দণ্ড ভুক্তি ৷ সাহিত্য পরিষং পত্রিক1-_১৩৩৯, হয় সংখ্যা । 

৩ 
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আবাদের জন্য মৃত্তিকা খনন কালে ভূ-গহ্বর হইতে কষ, প্রস্তর এবং 

ব্রোঞ্জ নিশ্মিত বহু স্থগঠিত শ্রীমূদ্তির সন্ধান সুন্দরবনে পাওয়া যাইতেছে ।; 
এই সকল মৃত্তির কোন-কোনটি কলিকাতার যাদুঘরে পুরাকীতন্তি নিদর্শন 
রূপেস্থান লাভ করিয়াছে । খাড়ি-মণ্ডলের নানাস্থানে ইষ্টক নিশ্মিত 

হম্ম্যারদি ও বহু বিস্তৃত দীঘিকার সন্ধান এখন পাওয়া যাইতেছে । সে 

সকল দীঘিতে কুস্তীর বাস করে । কৃষ্ণ প্রস্তরে নিম্মিত বুহদাকার স্তম্ত ও 

দরজার চৌকাঠগুলি এখন বিস্ৃত রাজনগরীর নানা সৌষ্টব বৈভবের 

পরিচয় দিতেছে । প্রায় শত ফিট উচ্চ অষ্টকোণ স্থুবুহৎ জটার দেউল 

কোন্ মগুলেশ্বরের পুণাকীন্তি তাহা আর এখন জানিবার উপায় নাই। 

১৮৭৫ সালে উহার দেউলের নিকটবর্তী একটি বুহ্ৎ পুষ্করিণী খনন কালে 

যে তাম্রফলক পাওয়া যায় তাহ। হহতে জান। গিয়াছে যে, এই স্ুবুহৎ, 

দেউল জয়ন্তচন্দ্র নামক কোন নুপতির কীর্তি । (17156 0? 41002176 

11 017101711)05 10 01)6 76551061709 10115101) )। জটার দেউলের 

ন্যায় সুুবৃহৎ দেউল এখন খাড়িমগ্ডলের নানা স্থানেই দেখা যাইতেছে। 

রেনেলের মানচিত্রেও দুই একটি স্তুবৃহৎ দেউলের অবস্থান নিদিষ্ট 

হইয়াছে । এই অঞ্চলের অধুনা! আবিষ্কৃত যে সকল মুস্তি ও গৃহ-শিল্লের 

পরিচয় লোকলোচনান্তর্গত হইয়াছে-__তাহা হইতে নিঃসনদেহেই বলিতে 

পারা যায় যে, পাল ও সেন রাজাদিগের আমলের ললিত শিল্প-কল! 

খাড়ি-মণ্ডলকে সুসজ্জিত করিয়াছিল । সেই মণ্ডলের ধাহারা অধিপতি 

ছিলেন, তাহার! বাঙ্গালীই ছিলেন এবং তাহাদের দুর্গ বাঙ্গালীর ছুর্গই 

ছিল। বীরর্ধভ বঙ্গসেনা সেই সকল দুর্গ রক্ষা করিত এবং প্রয়োজনমত 

শত্রর সহিত সমরে লিপ্ত হইত। যদি সেকালের অখণ্ড বঙ্গভূমির 

প্রত্যেক মণ্ডলের ইতি-কথা সঙ্কলন করিতে পার! যাইত, তাহ! হইলে 

ভাঁৎকালিক বাঙ্গালীর শৌধ্য-বীধ্যের পরিচয়ের অভাব হইত ন]। 



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
মন্দির-নির্নমাণ 

দীর্ঘকাল লজ্ঘ্যোধ্য শাস্তে ভত্তি, কক চ গ্রভৌ। 

বিধাতুরপ্যলাধাঃ তদ্ যদ্ গৌড়ৈবিহিতং তদা। 

_ রাজতরঙ্গিনী। 

আলেকজান্দার একটি বিপুল গ্রীকৃ-সাম্াজা প্রতিষ্ঠা করিবার মানসে 

ভারতবর্ষে যে পাদপীঠ রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহার 

সঙ্গে সঙ্গেই তাহা পঞ্চনদের খরতরঙ্গে ভামিয়৷ গেল। 

তাহার ভারত-পরিত্যাগের তিন বর্ষ মধ্যেই গ্রীক 

অমাত্যগণ বিদূরিত হইলেন, গ্রীক সেনানিবাস সৈম্তলহ ধ্বংস প্রাপ্ত 

হইল, গ্রীক সামাজ্য-প্রতিষ্ঠার সবৃত্র পরান্ত ভারতবর্ষ হইতে বিলুধধ 

হইয়! গেল! (১) সমর-ক্ষত ছুই দিনেই আবার শুষ্ষ হইয়া উঠিল, 

অশ্বপদ-বিদলিত শস্তক্ষেত্র আবার হরিৎ শোভায় হাসিয়া উঠিল, 

ধৈধাশীল রুষক আবার পূর্বের মতই দৃঢ় মুষ্টিতে হলধারণ করিয়। 

ভূমিকর্ষণে মনোনিবেশ করিল,__উত্তরভারতে আবার নবজীবনের 

প্রাণস্পন্দন লক্ষিত হইতে লাগিল । 

গ্রীক-অভিযান ছুদ্দিনের ন্যায় আসিয়াছিল, ধূমকেতুর স্তায় অকন্মাং 

আবিভূত হইয়াছিল-দুঃস্বপ্রের গ্থায় রজনীশেষে মিলাইয়৷ গেল! 

ভারতবর্ষ তাহার আপন ্বাতন্ত্য লইয়া পূর্ব্বেও যেমন চলিয়াছিল, 

আবার তেমনি চলিতে লাগিল- গ্রীসের স্পর্শে সাড়া দিল না। তাহার 

কাব্যে, নাটকে, সাহিত্যে,__তাহার ইতিহাস ও পুরাণে পধান্ত, কেহ 

গ্রীক প্রভাব 

(১) 879 70150 06100 ৬ 8৮ 205 221০ (270 7:07.) 
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গ্রীক-অভিযানের বার্তা লিপিবদ্ধ করিয়া উহাকে মর্ধযাদ] প্রদান করিবার 

আবশ্তকত1 অনুভব করিল ন]। ূ ৃ 

আলেকজান্দারের মৃত্যুর বিংশ বসব পর ভারতে ্রী-শকতি 
জাগ্রত করিবার যে চেষ্টা হইয়াছিল তাহা ব্যর্থ হইয়া গেল। যদিও 

প্রায় সার্দ দ্বিশতাব্ধী পধ্যস্ত পঞ্চনদের স্থানে স্থানে গ্রীকসম্বন্ধ বর্তমান 

ছিল, কিন্তু ছুই চারিটি মুদ্রার পৃষ্ঠে অস্কিত গ্রীক-কাহিনী ভিন্ন, সে 

সম্বন্ধের আর কোনও অভিজ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায় না। 

মাসিপন-মহাবীরের মৃতুা-সংবাদ ভারতবর্ষে আমিবার পর হইতেই 
উত্তর-ভারতের নান। বাষ্ট্রশক্তি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন হইবার জন্য উন্নত- 

| শীর্ষ হইতে লাগিল । রাষ্ট্রবিপ্রবের রক্তর/গরগ্রিত 

পতাকা হস্তে লইয়া, সহায়হীন সম্বলবিহীন-_একদ। 

নির্বাসিত, ব্রাহ্মণ চাণকোোর মন্ত্রশিষ্যু, যুবক চন্দ্রগুপ্ত উত্তর-ভারতে যে 

বিশাল মৌধ্য-সাম্রাজ্য সংস্থাপন করিলেন, তাহার শক্তি, সম্পদ ও 

সাধনার কাহিনী-_তাহার রাজ্যবিজয় ও ধর্মপ্রচারের ইতিহাস, 

ভারতের এক গৌরবমণ্ডিত আত্মপ্রতিষ্টার উদ্বোধনের কীন্তিকাহিনী । 

মৌধ্য-সাআজা 

অষ্টাদশ বর্ষ মধ্যে চন্ত্রগুপ্ডের অপ্রতিহত শক্তি তাহাকে এতিহাসিক যুগের 

সর্বপ্রথম ভারতীয় একচ্ছত্র নরপতিরূপে বিঘোষিত করিল উত্তরে 

দুরারোহ হিন্দুকুশ পর্বতের দুর্ভেগ্ক শৈলপ্রাকার মৌধ্য-সাআ্রাজোর সীমা 

নির্দিষ্ট হইয়া সেলিউকিদান-সাআজ্য হইতে উহাকে পৃথক করিয়া দিল। 

গ্রীক রাজদূত মিগাস্থিনিস খুঃ পৃঃ চতুর্থ শতাৰের প্রথম পাদে চন্ত্র- 
গুপ্তের রাজসভায় আগমন করিয়াছিলেন । তাহার বর্ণনা! পাঠে জান। 

যায় যে, সেকালে রাজন্যবর্গ বহুসংখ্যক রণহস্তী রক্ষা 
-বিদ্য হতীবি্কা  করিঘা তাহাদিগকে সমরকৌশল শিক্ষা দিতেন। 

'হস্তীগুলি আবশ্তক মত লোষ্ট্র নিক্ষেপ ও অস্ত্রাদি. ব্যবহার করিতে, 

পারিত। কণিত'আছে পোরস্ যখন ঝিলাম নদের তীরে স্লালেকজান্দারের: 

চি 
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2০৯ তি বাসটি সিসি শাসিত ব্পাি চোটি ৯, পান্টি লি তত পিটিসি সত সি তিসিপিসসি পাটি ঠাতিাক্সি রিছি তি রা সী ছি ঠাস 2৯ পাস তি লি পিসি তা 5 স্টিম ৬ ০৭৯ লী দ লাস্টিলসদিিছি তস্ছিট 

সহিত দ্ধ শরাহত হইয়। ভূপতিত হইলেন, ₹ তখন তাহার হস্তী পরম 
র্ 
' যুত্বে সেই সকল শর দেহ হইতে একে একে উতৎপাটিত করিয়াছিল | (১) 

স্থ্রহ 

'মৌধ্য-সাআাজে সামরিক 

আমরা এখন বিশ্বৃত হইয়াছি যে, এই বঙ্গদেশেই “হস্তীবিদ্যার” প্রথম 

উৎপত্তি হইয়াছিল । খুঃ পুঃ পঞ্চম রা ষষ্ট শতাবে হস্তী-চিকিৎসা বঙ্গদেশে 

উন্নতি লাভ করিয়াছিল । মহামহোপাধ্যায় ৬হরপ্রসাদ শাম্ত্রীমহাশয় 

তাহার বদ্ধমানের “সম্বোধনে” উহাকেই বাঙ্গালার “প্রথম গৌরব” রূপে 
বর্ণনা করিয়াছেন । 

মৌধ্য-সাম্াজ্যের সামরিক ব্যবস্থা মিগাস্থিনিসের ব্ণনায় স্থব্যক্ত 

রহিয়াছে । স্ত্রীসৈম্ত, সামরিক-সভা, সৈন্ত-সংগ্রহ, হস্তী অশ্ব রথ ও 

পদাতিক প্রভৃতির বৃত্তান্ত, সমরকালে ঢাক ও ঘণ্টা- 

নিনাদ করিয়। ৫সন্যদিগকে উৎসাহ. প্রদান, যুত্রাদি 

নিশ্মাণ গ্রভৃতির বর্ণন। ভারতবর্ষের ইতিহাসপাঠক 

মাত্রেরই অবিদিত নাই। বঙ্গের সামরিক ব্যবস্থা এই কালে মৌর্য্য- 
সাম্রাজ্যের অনুরূপ ছিল কি না তাহা জানিবার উপায় না থাকিলেও ইহা 

অনুমিত হইতে পারে যে, অত্যন্ত প্রবল মৌধ্য-প্রভাব স্বাভাবিক নিমমেই 
অন্ততঃ কতকাংশে বঙ্গেও বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল । 

কিছু কাল পূর্বের বগুড়া জেলার মহাস্থান গড়ে যে শিলালিপি 

আবির্ঠিত হইয়াছে, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাগ্ারকর মহাশয় 

উহার পাঠোদ্ধার করিয়া দ্েখাইয়াছেন যে মৌধ্যযুগে উত্তর বঙ্গের পুণ্ু- 
বদ্ধন রাজ্যে প্রবঙ্গ' “বঙ্গেয় এবং “সম্বঙ্গীয় নামে সুপরিচিত সামরিক 

বঙ্গজাতির একটা স্বাধীন সন্ধিবদ্ধ রা ব| 00165097807 বর্তমান 

ছিল। পুগুগণ এই সম্বঙ্গীয়রিগের অন্ততুক্তি ছিল। ইহাদের রাজধানীর 

ব্যবস্থ! 

নাম ছিল পুগুনগর। (২) উহাই এখন মহাস্থান নামে পরিচিত ।/ 
148 তির 

(১) চঞ্যাঠ [71510 ০৫ [701 ৮. 8. 51015 ; 0,693. (2200 72100). 

(২) 801, 1100109 ৬০1. 200, বি 7430, সি [00190 [71510710981] 
€3০০1661]5, ৬০1, [6, 0. 234. ক 



৩৮ বাঙ্গালীর বল 

মৌধ্য-সম্রাট চন্দ্গ্প্ত কালের শোতে ভাসিয়া গেলেন, মহারাজ- 
চক্রবত্তী অশোকের রাষ্টরকাহিনী শেষে তাহার জয়স্তস্ত ও শাঘনলিপিদেত 

পর্যবসিত হইল । গঙ্গ'র মোহান] পধ্যস্ত অশোকের 

রাজ্য বিস্তার লাভ করিয়াছিল বলিয়া শুনিতে 

পাওয়৷ যায়। স্থতরাং বাঙ্গালীর সহিত তৎকালে মৌধ্য-সম্রাটের সংঘর্ষ 

ঘটিয়াছিল, কিন্তু তাহার বিশেষ কোন বিবরণ পাইবার উপায় নাই । 

মৌধ্য-সাম্রাজ্যের পতনের পর স্থঙ্গ, কান্ব এবং অন্ধ, সাম্রাজ্য কত 
রুধিরশআোতের ভিতর দিয়া__কত জয়-পরাজয় বহিয়া ভারতের র৷ষ্রগগনে 

এক একবার দেখা দিল, আবার লুক্কায়িত হইল । শক হণ প্রততির 

খর-তরবারি উত্তর-ভারতে কত বিপ্লবের স্যষ্টি করিল। মহানগরী, 

তক্ষশিলা-__-একদিন যাহ! স্থাপত্যে ভাস্কধো, বিহারে সজ্যে স্বশোভিত 

হইয়া দেশ-বিদেশের জ্ঞানপিপাস্থদিগের জ্ঞানাজ্জনের পথ স্থগম 

করিয়াছিল, এবং বাঙ্গালার আচাধ্যাদগের যশে দশ দিক পরিপূর্ণ 

করিয়াছিল, তাহার কাহিনীও শেষে রাজনগরী পুরুষপুরের কাহিনীর 

সহিত ক্রমে ক্রমে বিস্বৃতিসাগরে নিমজ্জিত হইতে আরম্ত করিল। 
অবশেষে খুষ্টাব্ের পঞ্চম শতাব্দীতে নেই বিশাল কুশান্ সাম্রাজ্যও 

হণ কর্তৃক লাঞ্ছিত হইয়া বিলুপু হইয়া গেল! এই সকল উত্থান-পতনের 

সহিত বাঙ্গালার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোনও সংশ্রব ছিল কি না তাহা এখনও 

জানিবার উপায় নাই। খুষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী পধ্যন্ত বাঙ্গালার ইতিহাস, 

আজিও তিমিরাচ্ছন্ন | 

চতুর্থ শতাব্দীতে ভারতগগন আবার মেঘনিম্মুক্ত বালারুণ-কিরণে 
উজ্জল হইয়! উঠিল। পাটলীপুত্রের রাজভবনের সৌধশিরে সেই 

আলোকরাশি যখন বিচ্ছুরিত হইল, তখন বৈশালীর 
পাঁটলীপুত্রের ৃ 
 রাজলক্ী . লিচ্ছবী-রাজদুহিতা কুমারদেবী পাটলীপুত্রের রাজ- রী 

, ,.,. লক্ষ্মীরূপে আগমন করিয়া চন্ত্রগুঞ্ঠের কে বরমাল্ 

পতন ও উদ্বান 
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অর্পণ করিয়াছেন_-তখন বৈশালী ও পাটলীপুত্রের গৃহ-কলহ ধৌত 

করিয়া কুমারদেবীর প্রেমধার! প্রবাহিত হইতেছে । 

সে পুণ্যধারা স্পর্শে অখ্যাত চন্ত্রগুপ্ত (১) ধীরে ধীরে স্থবিখ্যাত 

হইলেন-_সামান্ প্রত্যন্তরাজ অবলীলাক্রমে মহারাজাধিরাজ উপাধিতে 

বিভূষিত হইয়। মৌধ্যসাআজাজ্যের চিতা-ভম্মের উপর 

নবীন রাষ্ট্রশক্তির প্রতিষ্ঠা করিলেন। সে শক্তি 

গুপ্তসাম্রাজা নামে ইতিহাসে স্থুপরিচিত। সে যুগ (২) ভারতবর্ষের 
এক উদ্বোধনের যুগ । তাহ। সাহিত্য ও শিল্পের গৌরবে গৌরবাদ্থিত 

- কাব্য, নাটক ও সঙ্গীতে অলঙ্কৃত। সে যুগ ভারতের নৌ-সাধন ব্রতের 
মহোৎসবের যুগ। সে যুগে চীন ও জাপান পরম সমাদরে ভারতের 
পদচিহ্ন ধারণ করিয়াছিল । 

গুপ্ত-সাত্রাজ্য 

চন্ত্রগুপ্ত যে সাআজাজোর বিজয়মন্দিরের খিলাবিন্যাস মাত্র করিয়'ই 

স্বর্গগত হইয়ীছিলেন, যুবরাজ সমুদ্রগুপ্র_-ভারতের নেপোলিয়ন (৩) 

সেই মন্দিরকে অভ্রভেদী করিয়া তৃুলিলেন। পূর্বের 

ও পশ্চিমে গঙ্গাতীর হইতে যমুনা ও চম্বল বিধৌত 
জনপদ পধ্যন্ত এবং উত্তরে হিমালয় হইতে নশ্মদার 

তীরভূমি পর্যন্ত সমুদ্রপুপ্তের পদলগ্ন হইয়। পড়িল। র 

ভারতের 

নেপোলিয়ন 

এই বিরাট রাজ্যবিস্তারকাহিনীর সহিত “সমতট-ডবাক্-কামরূপ- 

নেপাল-কর্তৃপুরাদি-প্রত্যন্ত” নৃপতিবর্গের পয়াজয়কাহিনী বিজড়িত 

রহিয়াছে । এই সকল প্রত্যন্ত রাজগণ কর্তৃক “সর্ববকর-দাীজ্ঞাকরণ- 

(১) 2119 [715101 0110019--৬. 4৯, 97000) 00, 15265, 26০, 

(২) 25 200 0105 0£ [70012 210. ০59109074৯৮ ৮ 09০009 

১৮/209, 0১. 27-38. 

(৩) 7211৬ 17156015091 110012--. &০ 91010050274 (200. 2000), 
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প্রণামাগমন” দ্বারা পরিতুষ্ট প্রচণ্ড শাসনকর্ত। বলিয়া প্রশস্তিকার সমুদ্র- , 
গুপ্তের বর্ণনা করিয়াছেন। স্থৃতরাং দেখা যাইতেছে যে, সমতট 

€ দক্ষিণ বা পূর্ব বঙ্গ ) এবং ডবাকের ( বগুড়া, দিনাজপুর ও রাজসাহী 

জেলা ) (১) নৃপতিদ্বয় সমুদ্র-গুপ্তের সহিত সন্ধি সংস্থাপন পূর্বক তাহাকে 

সর্বকর দান করিতে স্বীকৃত হইয়া পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন। বরেন্দ্ের 
অপরাংশ, গৌড় এবং রাট-_পূর্বেই সম্পূর্ণরূপে বিজিত হইয়াছিল । (২) 
যে বীরভদ্রের চরণতলে দাক্ষিণাত্য ও আধ্যাবর্তের রাজন্যসমাজ লুস্ঠিত 

হইয়াছিলেন-__শা, শাহিন শ। প্রভৃতি পাশ্চাত্য নৃপতিবিন্দ সর্বদা রাজদূত 
প্রেরণ করিয়া যাহার পূজার ব্যবস্থা করিতে যত্রবান হইয়াছিলেন-__ 
তাহার সহিত যে বাঙ্গালী যুদ্ধে মত্ত হইয়াছিল, সে বাঙ্গালীর বাহুতে বল 

ছিল- হৃদয়ে সাহম ছিল-_তাহার অসির ফলকে অনল জলিত! 

সমুদ্রপ্ুপ্তের রাজ্যজয়-কাহিনী রাজকবি সাদ্ধিবিগ্রহিক কুমারামাত্য 

হুরিষেণের প্রশন্তিতে স্থপরিচিত হইয়াছে । প্রয়াগের যে বিজয়ন্তন্ডের 

গাত্রে একদিন মহারাজাধিরাজ অশোক অহিংস! 

পরমোধম্মের জয়গান রচন1 করিয়। নরনারীর হৃদয়ে 

জীবপ্রেমের পৃতধারা প্রবাহিত করিয়াছিলেন, সেই স্তস্ভগাত্রেই আবার 

কালক্রমে বারের শোণিতলিপ্ত অসির ফলকে দিখ্বিজয়ের গৌরবগীতিও 

উতৎকীর্ণ হইয়াছিল ! সে দিখ্বিজয়ের স্থৃতি আবার একদিন হিমশৈলগাত্রে 

সমূৎকীর্ণ অশ্বমেধ যজ্ঞের তেজন্বী বাজির শিলামৃদ্তির সহিত বিজড়িত 
হইয়াছিল। অধুনা সে মৃত্তি লক্ষৌ-নগরীর শিল্পশালার সিংহদ্বার- 
সম্মুখে স্থরক্ষিত থাকিয়া ভারতেতিহাসের একটি সমুজ্জল আখ্যায়িকাকে 
বিলুপ্ত হইতে দেয় নাই। 

: প্রয়াগ-স্তস্তলিপি 

(১) 2215 1815605 0610018) ৬. 25, 9010৮ 00. 249- 5০. 
(২) বাঙ্গলার ইতিহাস--৬রাখালদান বন্দ্যোপাধ্যায়, ১ম খণ্ড--২য় সংস্করণ-_ 

১ পৃ । 
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সমুদ্রগুপ্তের রাজসভা হইতে তখন যে আলোক বিকীরিত হইয়া- 
ছিল, পাটলীপুত্রের বীর সেনাপতিদ্িগের শুরত্বের কাহিনী তখন যেরূপে 

নি দেশমধ্যে পরিকীন্তিত হইবার সম্ভাবনা ছিল, তাহাতে 

প্রভাব অনুমান হয় সমুত্রগুপ্তের প্রভাব কতকাংশে বঙ্গেও 

বিস্তৃতিলাভ করিয়া থাকিবে । ইহা যুগধন্মের 

প্রভাব। তখন উত্বরভারতও যেমন নৌ-বলে বলীয়ান, বঙ্গেও তেমনি 
ননীশক্তি প্রবল ছিল । (১) 

“ইতিহাস-প্রসিদ্ধ গুপ্তরাজগণ বঙ্গদেশ হইতে বিভিন্ন প্রদেশে 

আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন । তাহাদের উতপত্তিস্থান 

ও অভ্যুদয়ক্ষেত্র এই বঙ্গদেশ । বিভিন্ন জনপদ অধি- 

কার করিয়া বিভিন্ন প্রদেশে তাহারা নৃতন নৃতন 
রাজধানী প্রতিষ্ঠ। করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহাদের প্রধান রাজধানী 

এই বঙ্গদেশেই ছিল। বঙ্গদেশের অন্তর্গত সমুদ্রগড়-_রাজা সমুদ্র গুপ্তের 

ড় বা রাজধানী বলিয়৷ প্রতিপন্ন হয়। তাহার পূর্ববপুরুষগণও এই 
বঙ্গদেশেই প্রতিষ্ঠান্বিত ছিলেন 1২) 

বঙ্গান্ উৎখায় তরসা নেতা নৌসাধনোদ্যতাম্ 
নিচখান জয়ন্তস্তং গঙ্গান্ত্রোতোহস্তরেষু চ ॥ 

বাঙ্গালীর নৌ-শক্তি যে হীন ছিল না, ইহ] পূর্বাধ্যায়ে দেখিয়াছি, 
পরে আরও দেখিতে পাইব। যুদ্ধবিশেষে জয় বা পরাজয় লাভ দেখিয়া 

সাতীয় শক্তির পরিমাপ হয় না_ইহার উদাহরণ ক্রেসি, সিদান, 

চলিয়ান্ওয়ালা, হল্দিঘাট, ওয়াটারলু প্রভৃতি মহাযুদ্ধ। স্থৃতরাং 

অভিনব অভিমত 

(১) [10012 51১1010108--01 100056১0০02. 

1:87] 1715001 01 [1012--৬ 2৯, 91010050-7125 (200 2015) 

[0100 06 4১5010.--ড. 2. :910010)) 17000006101. 

(২) পৃথিবীর ইতিহাস-_৬ছুর্গাদাস লাহিড়ী-৪র্থ খণ্ড। 



৪২. বাঙ্গালীর বল 

ইক্ষাকুবংশাবতংস রঘু মতান্তরে সমুদ্রপ্ুপ্ত (১) বাঙ্গালীর নৌবিতান 
পরাজিত করিয়া জয়স্তস্ত সংস্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়াই এমন মনে 

করিবার কারণ নাই যে, বাঙ্গালীর নৌশক্তি তখন অত্যন্ত হীন ছিল। 

বরং কবি কর্তৃক বঙ্গের নৌশক্তির বিশেষ উল্লেখ দেখিয়া ইহাই মনে 

হয় যে উহা সেকালে উল্লেখযোগ্যই ছিল । 

ইহা নিঃশংসয়ে বলিতে পারা যায় যে, ফরিদপুরের তাত্রশাসন 

প্রকাশ করিতেছে যে, বঙ্গে নৌলাধনের বিস্তৃতি ঘটিয়াছিল। ভূমিদান- 

বিষয়ক এই সকল তাম্রশাসনে অর্ণবপোত নির্দী- 

ণোপযোগী পোতাশ্রয়েব, “বিষয়াধি-নিযুক্তক-ব্যাপার- 
কারগ্যয়ের” (শুক্কাধ্যক্ষের) এবং প্প্রাকৃসমুদ্র মর্ধ্যাদার” অর্থাৎ পূর্ববসমুদ্র 

বঙ্গাধিকারে থাকিবার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ফরিদপুরের তাঅ- 

শাসনের কালাদি লইয়া অনেক মতভেদ আছে । (২) 

কার্টিস্, দিওদোরস, টলেমি, মিগাস্থিনিস প্রভৃতির প্রাচীনকালের 

বর্ণনায়, ভিন্সেন্ট-স্মিথ, রবার্টসন্ প্রভৃতির একালের রচনায় উত্তর- 
ভারতের নৌবলের ইতিহাস স্থব্যক্ত রহিয়াছে 

আধ্যাবর্তে ও . 
দাক্ষিণাত্যে নৌশিল্প  মৌধ্য চন্দ্রগুপ্ত ও অশোকের পর উত্তরভারতে কুশান্ 

সাম্রাজ্য ও দক্ষিণে অন্ধ, সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় হয়। 

গ্রীক, রোমক এবং অন্থান্ত এতিহাসিকদিগের রচনা হইতে দেখা যায়, এ 

যুগেও ভারতের নৌশক্তি অনেকাংশে পরিপুষ্ট হইয়াছিল; (৩) তখন 

(১) মানসী ও মর্মমবাণী-_-১৩২২--৫৩৮ পৃ । 
(২) 10012) /1000025 : ৬০1 505,100. 44-45-0009 00010961 [01965 

(72105 010 02850 13610521 105 [১7০ 21510 তত 4 15105 55 

(৩) £0016000[7019, (1015081510920)-1২01927500১ 70, 796. 

[09120 910100108- বাধতে ঠ10051060-00- 7925 1255 226. 

[০0105 014৯501০৮৬০ 4৯ 90100 2 17009000000, 

12119 [7151015০0৫1 110012--৬. 2০ 50105 0,125 (200. 12012, 

শর 00, 4০০-4০:, 

ফরিদপুরের তাত্রশাসন 
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রোমের সহিত ভারতের বাণিজ্য-সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইয়াছিল । দক্ষিণ- 

ভারতে যে রোমকদিগের উপনিবেশ ছিল, তাহারও পরিচয় বর্তমান 

আছে । মহাভারতে পধ্যস্ত রোমকদিগের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। 

ভারতের অন্যান্য প্রদেশে যখন নৌসাধনের গৌরব এইরূপে 

আত্মপরিচয় দিয়াছিল, বাঙ্গালী তখন নিদ্রিত ছিল না-চীন, কোরিয়া, 

জাপান প্রভৃতি স্থানে তখন বাঙ্গীলার পোত গমনাগমন করিত---বাঙ্গালী 

গুপনিবেশিক তখন চোল-সামত্রাজ্য গঠনে সহায়ত করিতেছিল। 

খৃষ্টাব্দের প্রথম দুই শতাব্দীতেও দাক্ষিণাত্যের চোলের সহিত বঙ্গের 
সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। (১) 

সেই স্থপ্রাচীন কালে বাঙ্গালার সপ্তগ্রাম চরিত্রপুর নামে প্রখ্যাত 

হইয়া, বিপুলা রাজনগরী রূপে চৈনিক পরিব্রাজক কর্তৃক বণিত হইয়াছে । 
স্ববর্ণ গ্রাম তখন পূর্ববঙ্গের প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র। 

তাঅলিপ্ত তখন বঙ্গের প্রধান উল্লেখযোগ্য প্রাচীন: 
বাণিজা-নগর | মহাবংশে ইহা তামলিত্ত নাহ" 

পরিচিত। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণাদিতে বঙ্গের এই নগরীর উল্লেখ 
আছে। বিষুপুরাণে ইহা সমুন্রতীরস্থ নগরী বলিয়া কথিত । পেবিপ্লাস্ 

নামক ভৌগোলিক গ্রন্থে তাত্রলিপ্ত গঙ্গার মোহনায় অবস্থিত একটি অঙ্ি 
বৃহৎ বাণিজ্য-কেন্দ্র বলিয়া পরিচিত ছিল। 

সপ্তগ্রাম, স্বর্ণগ্রাম 

তাত্রলিপ্ত 

পঞ্চম শতাব্দীর উধায় যখন পরিব্রাজক কা-হিয়ান বঙ্গে আগমন 

করিয়াছিলেন, তখনও তিনি এই নগরীর যেরূপ সমৃদ্ধি দর্শন করিয়া- 

ছিলেন, ছুই শতাব্দীর পর ওয়ান্চোয়াংও তাহাই দেখিয়াছিলেন । 

সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে পরিব্রাজক ইৎ-সিং চীন হইতে সমুদ্রপথে 
আপিয়া এই স্থানেই অবতরণ করিয়াছিলেন। সপ্তম শতাব্দী পধ্যস্ত 

(১) (2119 7150015 ০017001--৬. 4৯, 10100, 0416, (20. 0000), 
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সমতট, তাঅলিপ্ত, হরিকেল__বাঙ্গালার এই প্রধান তিনটি বাণিজ্য- 

কেন্দ্রের পরিচয় পাওয়া! যায়। এই সকল বন্দরে বাঙ্গালীর পোত 

অবস্থান করিত এবং বাঙ্গালী ঘণিক পণ্যসম্তার লইয়া সাগরপথে নাঁন। 

দেশে গতায়াত করিত । রাজ্যবিজয় বা সমরজয়ের ন্যায় ইহাও বাঙ্গালীর 

অকুতোভয়তা, সাহস ও 'বাহুবলের পরিচয় দেয়। মুমলমান কর্তৃক 

বঙ্গজয়ের পূর্ব পর্য্যন্ত বঙ্গের তীর হইতে সাহসী নাবিকৃ্গণ অর্ণবপোতে 
যাত্রা করিয়া স্থপ্রাচীন সমুদ্রপথে সিংহল, ষবদ্ীপ 

এবং স্তুমাত্রায় গমন পূর্বক উপনিবেশ সংস্থাপন 

করিত এবং চীনের সহিত ভারতের বাণিজ্য-সম্বন্ধ স্থদৃঢ় রাখিত, ইহা 

কাকান্ছু ওকাকুরার অভিমত । (১) 

এক সময়ে চীনের লো-ইয়ং প্রদেশে তিন সহশ্র ভারতবর্ষীয় প্রচারক 

এবং দশ সহস্র ভারতবাসী সপরিবারে বাস করিয়। 
চীনেও ভারতের ধন্ম, শিল্প এবং সভ্যতা (২) 

কাকা ওকাকুর! 

চীন ও ভারতবর্ষ 

 ইপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । ভারতের সহিত প্রাচ্যের নৌ-সন্বন্ধ যে শ্রী্টীয় 
রা 
ন্ট 

, পঞ্চম এবং ষষ্ঠ শতাব্দীতে বিশেষরূপে বর্তমান ছিল তাহার এ্রঁতিহাসিক 

প্রমাণ আছে। ওয়ান্-চোয়াং বলিয়াছেন, পারস্তের প্রধান নগরীতে 

“হিন্দুগণ বাস করিত। তাহাদিগের ধর্শান্ুশীলনে কেহ বাধা দিত ন1। 
সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত ধাহার উচ্ছেদসাধন .করিয়া উত্তর-ভারতে প্রথম 

প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, এতদিন যিনি দিল্লীর লৌহ্ভ্তন্তের গাত্রে 

উৎকীর্ণ লিপির বিক্রমাদিত্য অভিধেয় দ্বিতীয় চন্্রপ্প্ত 

নামে ভারতের ইতিহাসে পরিচিত ছিলেন, তাহাকে 

| সমূত্র-গুপ্তের পুত্র ও পরবর্তীকালের নৃপতি বলিয়। 

পুক্রর্ণার বঙ্গবীর 

 চন্দ্রবর্ঘণ 

শে তশিদিশ্পীীপিকদ পা শশা ৩ শী িপীশপশাপাশী পিপিপি তিশা? সপ পি 

€১) 10621501079 78506 7 0022 007 2100 2. 

(২) 17010--0, 773. এই মকল. উপনিবেশিকদিগের মধ্যে যে বাঙ্গালী 

ছিল নখ, একীপ অনুমান কর] সঙ্গত নহে-_বাঙ্গালার লহিত চীনের প্রাচীন সম্বন্ধ । 
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এ্তিহাসিকগণ কীপ্তিত করিয়াছেন । নবীন গবেষণায় ইহাই সিদ্ধান্ত 

হইয়াছে যে, তিনি সমুদ্রগুপ্তের সমসাময়িক ব্যক্তি। বীকুড়া জেলার 

অন্তর্গত পুষ্ষর্ণার (১) সেই প্রবল পরাক্রান্ত বীর চন্দ্রবশ্মণের কাহিনী 
শুশুনিয়ার শৈলগাত্রে আজিও বর্তমান আছে। মালব ও বাহিলক' 

রাজ্য একদিন তাহার নিকট পরাজয় মানিয়াছিল, স্থরাষ্্র শকজাতির 

করমুক্ত হইয়। তাহারই পদলগ্ন হইয়াছিল (২)। তিনি যখন অসংখ্য সেনা 

লইয়া পূর্ববঙ্গ আক্রমণ করেন, তখন সম্মিলিত বঙ্গশক্তি তাহাকে বাধা 
প্রদান করিয়াছিল । সকালের সেই ভীষণ যুদ্ধ বাঙ্গালীর সহিত 

বাঙ্গালা যুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। স্বাধিকার রক্ষার নিষিস্ত 

রাজা চন্দ্রবন্মণ যে সকল দুর্গ রচনা করিয়াছিলেন, কোটালীপাড়ার 

স্থপ্রাচীন তিন মাইল ব্যাপী চন্দ্রবন্ম-কে।ট আজিও তাহার স্মৃতি বহন 

কবিতেছে । (৩) আজিও বহুবার বারিধারা-বিধৌত নেই স্থবিস্তৃত 

মুতছুর্গের জীর্ণ প্রাচীরের কঙ্কাল, দর্শকের কৌতৃহল উদ্দীপিত করে। 

সমাচারদেবের বহুবিতকিত তাত্রশাসনে এই ছুর্গের উল্লেখ দেখিতে 

পাওয়া যায়। 

যে সাম্রাজ্য একদিন ধনে জনে, শিল্পে সাহিত্যে, জয়ে প্রতিষ্ঠায়, 
ভারতে অতুল হইয়াছিল__যাহার স্থুশাসন-কাহিনী এখনও প্রাচীন 

ভারতের রাষ্ট্রজীবনের এক বিস্মৃত বিলুপ্ত বসস্তসমা- 
গমের সুখস্থতির বিমুগ্ধ-স্থখস্বপ্নের ন্যায়, এঁতি- 

হাসিকের নয়ন সমক্ষে উপস্থিত হয়-_মৌর্ধযরাহু পুত্যমিত্রের অশ্বমেধে 

শেষের আ রম্ত 

৬105 10190 00000165078 076 15900 06900, 5,105 1085, ০... 06. 

4-44 (1893). 

(১) 4. 5. [২.-1927-28, 0 138 5 বঙগত্রী_ ফান্ণ, ১৩৩৯ | 

(২) 09800, 11750000005--51550 ৬০] 1], 70,147, 

(৩) ঢাক] রিভিউ--১০ম বর্ষ-_৪৩ পৃঃ । 
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সঞ্জীবিত (১) সমুদ্রগুপ্তের অশ্বমেধের পুণ্যে প্রতিষ্ঠিত একদা নিজ্জিত 

ব্রাহ্মণ-শক্তি, যে সাআরাজো আবার নব অভ্যুদয় লাভ করিয়া বৌদ্ধ $ 

জৈন ধন্মের উচ্চশিরেরও উর্ধে মস্তক উত্তোলন (২) করিয়াছিল, পঞ্চম 

তাব্দীর মধ্য ভাগে গুপ্তরাজ কুমার গুপ্তেব দেহাবসানের সঙ্গেই সেই 

(বিপুল সাম্রাজ্যের অধঃপতন আরম্ত হইয়াছিল। 

উত্তর ভারতের দুর্গম পার্বত্যপথে তখন যে হৃণ-বন্তা আসিয়া উপস্থিত 

স্বইয়াছিল, তাহার অপ্রতিহত বেগে গ্রপ্তরাজসিংহাসন রঙ্গভূমি 
হইতে চিরদিনের জন্য ভাসিয়। গেল! ক্বন্দপুপ্ত, 

পুরগুপ্ত, নরসিংহ-গুপ্ত কিংব। গুপ্ত বংশের শেষ প্রদীপ 

দ্বিতীয় কুমার-গ্ুপ্ত কেহই সে শোত আর ফিরাইতে পারিলেন না। 

মগধের মৌখরি রাজবংশ সে কালক্রোতে একেবারেই অন্তহিত হইয়া 

গেল। শেষে নবম শতাব্দীর অরুণরাগে রপ্ভিত হইয়া কিরূপে মগধের 

রাজমুকুট বঙ্গের পাল-নরপালগণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, সে কাহিনী 
পরে বলিব। 

পঞ্চম শতাব্দীর বাঙ্গালার ইতিহাস কুহেলি-সমাচ্ছন্ন । উত্তরাপথের 

ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম পাদের ইতিহাস, হুণ-অভিযানের ইতিহাল। তাহা 
রুধির-রঞ্জিত। সেই ইতিহাসের সহিত ম্গধ- 

বঙ্গরাজ নরসিংহ-গুপ্ত এবং মালব-অধিপতি যশো- 

ধর্মের সম্মিলিত শক্তির সম্মুখে হণদিগের পরাজয়-বার্তী বিজড়িত 

রহিয়াছে । উহা আজিও মিহির গুলের লোমহ্র্ষণ অত্যাচার-কাহিনী 

স্মরণ করাইয়। দেয় । 

আজিও স্মরণ করাইয়৷ দেয় যে, যখন হুণগণ বেগশালী অশ্বে 

হণ বন্যা] 

মিহির গুল 

(১) 78109171500 91 10019--৬. £&ত 91011005 0 19০ (200. 25000), 

(২) 1--৮7. 28০, 287. 
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আরোহণ করিয়! গ্রামের পর গ্রাম দগ্ধ করিতে করিতে, নগরের পর 

নগর রুধির-শোতে প্লাবিত করিতে করিতে অগ্রসর হইয়াছিল--তখন 

উত্তর-ভারত শক্তিহীন! সে আক্রমণ রোধ করিবার ক্ষমতা! কাহারও 

হইল না! হৃণগণ দেখিতে খর্ব ছিল। তাহাদের প্রশম্ত অংস, অন্তন্নত 
নাসা, কোটরগত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নয়ন, শ্মশ্র-গুল্ষ-বিহীন বদন দেখিবামাত্র 

নর-নারী ভয়ে শিহরিয়া উঠিত। 

মিহির গুলের অত্যাচার এতই প্রবল হইয়া উ্ঠিল যে, মগধ-বঙ্গরাজ 

আর তাহা সম্হ করিতে পারিলেন না-_মালবপতি যশোধশ্ম প্রজার 

বেদনায় কাতর হইয়! উঠিলেন । মালবে মগধে তখন 
যে মিলন ঘটিল, তাহারই অপ্রতিহত বেগে ছুর্ববার 

হণ শৈলাবণ্যে পলায়ন করিল,__তাঠাদের রাজধানী বর্তমান সিয়ালকোট 

মালব-পতির করায়ত্ত হইল । ইহী' শ্রীষ্টাব্দের ষষ্ঠ শতাব্দীর রুধির-সিক্ত 

কাহিনী । ্ 

মালবপতি তাহার বিজয়কাহিলীকে অক্ষয় করিবার জন্য মালব- 

'দেশান্তর্গত মন্দসোর বা দাসপুর নগরীর প্রান্তে যে দুইটি, কীতিস্তস্ত 
স্থাপন পূর্বক প্রশন্তি প্রচার করিয়াছিলেন, 

তাহাতে প্রকাশ যে, কি গুপ্তনাথগণ, কি হুণাধিপগণ 

ঘে সকল জনপদ জয় করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, 

ত্তান সে সকলও জয় করিয়াছিলেন; লৌহিত্য নদের উপক হইতে, 

গহন তালবনাচ্ছাদিত মহেন্দ্র গিরির উপত্যকা বা কলিঙ্গের সামস্তগণ 

পধ্যন্ত তাহার চরণে নত হইয়াছিলেন। প্রবল পরান্রাস্ত প্রাচ্য ও বছু- 
ং্যক উদীচ্য নরপতিগণকে সন্ধি্ত্রে আবদ্ধ করিয়া, কাহারেও ব। 

সংগ্রামে জয় করিয়!, হৃণ বিজয়ের পাঁচ বৎসর পর মালবপতি জগতীতলে 

নুদুলভ পরম শ্রতি-স্থথক্র “রাজাধিরাজ পরমেশ্বর” আখ্যা গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। এই বর্ণনা হইতেই দেখা যাইতেছে যে, বাঙ্গালীর সহিত 

মালবে মগধে মিলন 

রাজাধিরাজ 

পরমেশ্বর 



৪৮ বাঙ্গালীর বল 
ও সি লিস্সরিসিতিসি তো ৮ িস্িপিস্তিি পিসি লি লা তি লাস শসা স্পা ভাসা ছি লাটি পাস পাটি তি সি তাসিলাসিলীসছি ছি লাস পক্টি তি সিবা্িতী সি ৩ ৬ পা লি পানি পািপসিসিতী তি রসাল 2৯ তাসিান্ডি তারি সিসি তাসকিন পারিস পি 

তাহার যুদ্ধ ঘটিয়াছিল এবং অন্তান্ত মহাবল প্রাচীন নৃপতিদিগের মধ্যে 

বঙ্গপতিও তখন গণনীয় হুইয়াছিলেন ! ইহাই ইঙ্গিতে ষষ্ঠ শতাব্দীর বঙ্গ-) 

বিক্রমের পরিচয় প্রদান করিতেছে । স্বীয় কে, পি, জ্যয়সোয়ালের 

গবেষণা এখন মালবপতিকেই পুরাণপ্রসিদ্ধ দশমাবতার কন্কিদেৰ বলিয়া 
ঘোষণ৷ করিতেছে ! 

মৌখরি বংশের রাজকুমার ঈশান বম্মা “ভূরি প্রতাপত্তিষ” বলিয়া 
শিলালিপিতে বণিত হইয়াছেন। তীহার বাহুবলের নিকট পরাক্রান্ত 

অন্ধাধিপতি নমিত হইয়াছিলেন। অন্ধরাজের “সহস্র গণিত ত্রেধা” 

মদআাবী বারণ ও মুলিক1 নামক রাষ্ট্র জয করিয়া যে মৌখরি রাজকুমার, 

পনিযুতাতিসংখ্য তুরগ” লাভ কবিতে সমর্থ হইয়া- 
ছিলেন-কোন্ বীর গৌড়পতি যে তাহারই সহিত 

যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন তাহ। জানিতে ন৷ পারিলেণ, 

ইহা বলিতে বাধা থাকে না যে, সেই “সমুদ্র শ্রয়াণ গৌড়ান্্” কখনই রণ- 
ভীরু ছিল না। এই সমুত্রাশ্রঘ়স্থিত অথব। নৌবলদৃপ্ত গৌড়গণ যে কে 

তাহা এতিিহাসিক নির্ধারণ করিবেন । (১) বাঙ্গালার এই যুগেব ইতিহাস 

তমসাচ্ছন্ন। কিন্তু ফরিদপুর ও রাজসাহীর শাসনগুলি একত্রে পাঠ 

করিলে ইহাই অনুমিত হয় যে, ধশ্মাদিত্য, গোপচন্দ্র, সমাচার দেব 

প্রভৃতি এই যুগের ভিন্ন ভিন্ন সময়ের এক-একজন পরাক্রান্ত নুপতি 

ছিলেন। তাহাদের রাজশক্তিকে উত্তর-ভারতের নুপ-সমাজও অস্বীকার 

করিতে পারিতেন না। 

উত্তরাপথের ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যযুগের ইতিহাস এখনও অপরিজ্ঞাতই 

আছে। তখন উত্তর-ভারত একচ্ছত্র সম্রাটশূন্য ও আন্বগাঙ্গ্য প্রদেশ 
হুণদিগের পূর্ব অত্যাচারে বিধ্বস্ত হইয়াছে । বঙ্গের 

শাসনকর্তুগণ তখন এক একটি স্বতন্ত্র জনপদে স্বাধীন- 

“সমুদ্রাশ্রয়াণ. 

গৌড়ান্” 

প্রভাকর বর্দন 

(১) সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা_ত্রয়োবিংশভাথ-_৪র্থ সংখ্যা'। 



মন্দির নিন্মাণ ৪৯ 
চলছি ৯৮ পলিসি সিপিসিলাস্িতিসিপা ত সিপিবি তীিরি সির পা্িতাস্িতীস্টিলটী 

ভাবে রাজ্যভোগ করিতেছিলেন। উত্তরাপথের শূন্য সিংহাসন লাভ 

করিবার জন্ত তখন যে সমরায়েজন হইয়াছিল, স্থানীশ্বর অধিপতি 

প্রভাকর বদ্ধন তাহার প্রথম নায়ক। 

প্রভাকর কালগ্রসে পতিত হইলেই একচ্ছত্র সম্রাট হইবার আকাক্ষী। 
অনেকের হৃদয়ে জাগ্রত হইয়াছিল, কারণ তাহার জীবদ্দশায় উত্তরাপথের 

পশ্চিমভাগে তাহার প্রভৃশক্তি অন্বীকাঁর করিবার সামর্থ্য কাহারও ছিল 

ন1। তীহার পরাক্রমে তখন রাজপুতনায় গুজ্জর, উত্তর-পশ্চিম 

পঞ্চনদের হণ এবং মালব-রাজ সন্ত্রস্ত হইয়াছিলেন । 

এই মাঁলব রাজ্যের অবস্থান লইয়া স্থধীসমাজে অনেক মতভেদ 

আছে । ইহাই ওয়ান্-চোয়াৎ (1719610 15275 ) বণিত মো-ল।-পে! 

জনপদ । উজ্জয়িনী ও মো-লা-পোর মধ্য দিয়। চম্বল 

নদ প্রবাহিত ছিল। ইহার পূর্বভাগে অবন্তী বা 
পূর্ব-মীলব এবং উত্তর-পশ্চিমে গুজ্জর রাজ্যের অংশবিশেষ বর্তমান 
ছিল। 

মে!-লা-পো' 

প্রভাকরের জোষ্ঠ পুত্র রাজাবদ্ধন যখন হৃণবিজয়ের জন্য উত্তর- 

পশ্চিমে ধাবিত হইয়াছেন, তীহাব কনিষ্ঠ হর্ষবদ্ধন যখন বহু অশ্বারোহী 

লইয়া জ্যোষ্টের সাহাধ্যার্থ অগ্রসর হইগ্জা শৈলারণ্যে 
মুগয়াব্যস্ত, তখন প্রভাকর সহস। কালগ্রাসে পাতিত 

হইলেন। অবসর বুঝিয়। মো-লা-পো। বা মালব-রাজ, প্রভাকরের 

জামাতা কান্তকুব্জপতি গ্রহবন্মীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্র। করিলেন । যুদ্ধে 

গ্রহবন্মী নিহত হইলেন ; তাহার পত্রী রাজ্যশ্রী শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া কারা- 

গারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। মালবের বিজয়ী সেনা স্থানীশ্বর অভিমুখে যাতর। 
করিল। 

রাজ্যবর্ধন দশ সহস্র অশ্বারোহী লইয়া মালব-রাজের সহিত যুদ্ধারস্ত 

৪ 

রাজা 



৫০ বাঙ্গালীর বল 

করিলেন । জয়লক্ষী রাজ্যবদ্ধনকেই আশ্রয় করিল । সমরজয়ের আনন্দ- 

কোলাহলে যখন রাজধানী মুখরিত, তখন আকস্মিক 

অশনিসম্পাতের ন্যায় সংবাদ আপিল যে, “গোড়- 

ভুজঙ্গ” শশাঙ্ক রাজ্যবদ্ধনকে নিহত করিয়াছেন। 

মুহুর্তে আনন্দ-কোলাহল স্তন্ধ হইল- মুহূর্তে বিজয়-ভেরী নীরব 

হইল। হ্র্ষবর্ধন অশ্রুসিক্ত বদনে রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন । 

গৌড় জনপদ বা বঙ্গভূমি তখন পঞ্চ স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত ছিল--(১) 

পৌগু বদ্ধন (২) কামরূপ (৩) সমতট (৪) তাআলিপ্ত (৫) কর্ণন্থবর্ণ | ওয়ান্- 

চোরাং যখন বঙ্গে আসিয়াছিলেন তখন কণস্থবর্ণরাজ বা গৌড়-ভূজঙ্গ 

জীবিত ছিলেন না। রাষ্ট্রবিপ্রবের স্যোগে তিনি যে বহু সেনা লইয়া 

কান্তকুজ জয় করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন--ইহা৷ বাঙ্গালীর দ্বিপ্বিজয়- 

কাহিনীর পূর্বব সুচনা | 

গ্রপ্তসামতাজ্যের অধঃপতনের পর তাআ্রলিপ্ত প্রদেশ দেব-রক্ষিত 

রাজ্যের অন্তর্গত হইয়াছিল বলিয়। বিষুঃপুবাঁণে কথিত হয়| “গড জজ” 
শশাঙ্ক এই রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। তাহার বন্গসাম্রাজ্য গঞ্জম পথান্ত 

| বিস্তার লাভ করিয়াছিল । এই রাজ্য-জয় ব্যাপারে 

যাহাদের হৃদয়-শোণিত বিজয়বেদী বিধৌত করিয়া- 

ছিল, তাহার] গোৌডবাসী বাঙ্গালীই ছিল-_অন্ত দেশ 

হইতে আগমন করিয়া শশাঞ্চের রাজছুর্গে অস্ত্রব্যবসায় গ্রহণ করে নাই । 

সহম্াধিকবর্ষ পর একথা স্মরণ করিলে, বর্তমানের পরাধীন অবস্থাকেই 

সমধিক প্রামাণ্য মনে করিয়া কেহ কেহ হয়ত এই সমুজ্জল অতীতের 

চিত্রকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতে পারেন। আজ যদি অতীতের রুদ্ধ দ্বার 

উদঘ'টিত করিয়া দ্েখাইতে পারি ফে ম্যারাথনের উদ্ঘাতক্ষেত্রে 

ভারতবর্ষের বীরগণ গ্রীক বীরের সহিত শক্তিপরীক্ষায় রত হইয়াছিল (১) 

€১) 3615697. 516-485 3 ০ 1950105 1505095])95 1590 22 [1701217 

গৌঁড়-তুজঙ্গ 

গঞ্জাম পধ্যস্ত 

বঙ্গসা স্রাজ্য 



মন্দির-নিন্াণ ৫১ 

_আজ যদি ইহা বলি যে, খুষ্ঠাব্দের পঞ্চম শতাব্দীতে ভারতের হিন্দু 

বীর কৌত্ডিন্ত কাম্বোডিয়ায় যে বন্মণরাজ্য সংস্থাপিত করিয়াছিলেন, 

তাহ! শ্ঠাম দেশে বহুর্দিন পযান্ত গৌববে সন্্মে বিরাজিত ছিল- ব্রাক্ধণ 

দিবাকরের অনিন্দন্তন্দর স্থাপত্য-নিদর্শন বহুদিন পধ্যন্ত সে দেশের 

শোভ। বর্ধন করিত (১) আজ বদি বৈ.দরশিক ইতিহ।স হইতে ইহাই 

দেখাইতে পারি যে, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালী শুধু বাঞ্গালাতেই বীরত্ব 

খ্যাতি অর্জন করে নাই, সুদূর ব্রহ্মদেশে যাইয়াও সান্, ব্রদ্মবাসী, শ্যাম- 

বানী ও আরাকানবাসীদিগের সহিত যুদ্ধে পিপ্ত থাকিয়া যে ব্রহ্গ-সান্- 

সমাজের উদ্ভবের কারণ হুইয়ছিল, একদিন সেই সাম্রাজ্যের বীরর্ষভ- 

দিগেব জয়গানে সাগববেল। মুখর থাকিত (২), তাহা হইলেও যেমন 

অনেকে বিশ্বাস করিতে ইতস্ততঃ কবিবেন, বঙ্গসাআাজ্য যে গঞ্জাম পয্যন্ত 

বিস্তৃত হইয়াছিল একথা শুনিলেও হর ত সেইরূপ অবিশ্বাম আসিবে । 

ইহা রুগ্ন মনোবৃত্তির স্বাভাবিক অবসাদ। বাঙ্গালীর ইতিহাস রচিত 
হইবার উপাদানগুলি মাত্র তিল তিল করিয়৷ সংগৃহীত হইতে আরম্ত 

হইয়াছে । বাঙ্গালার সেই ইতিহাস যখন রচিত হইবে, তখন আর 

কোনও বাঙ্গালী তাহার অতীত ইতিহাসকে কবি-কল্পনা বলিয়া মনে 

করিবে না। ৃ 

দক্ষিণ-মগধের রোহিতাশ্ব দুর্গাভ্যন্তরে পাষাণ গাত্রে ষে শিলালিপি 

আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে শশাঙ্কের মুদ্রার মুত্তি আছে। মুদ্রার ভর্ধধ- 
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৫২ বাঙ্গালীর বল 

দেশে যে পুরুষমূন্তি খোদিত রহিয়।ছে, তাহার তলদেশে “শ্রীমহাসামন্ত 

শশাঙ্ক দেবশ্ত” উতৎকীর্ণ থাকা দেখিয়া অন্থমান হয় 

যে, তিনি প্রথমে সামন্ত নরপাল ছিলেন। কিন্তু ষষ্ঠ, 

শতাঁব্ীর শেষভাগে, “যে স্থযোগে পশ্চিমদিকে স্থানীশ্বরে প্রভাকরবদ্ধন 

এক অভিনব সাম্রাজ্যের ভিত্তিস্থাপন করিয়াছিলেন, সেই স্থযোগে, পূর্বব- 

দিকে লৌহিত্য নদের উপকণ্ঠ হইতে গহন-তাল-বন।চ্ছাদিত মহেন্দ্র 

গিরির উপত্যকা পধ্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ বশীভূত করিয়, তিনি ( শশাঙ্ক ) 

গৌড়রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন 1৮ (১) 

গৌড় জনপদ তখন শুধু রাষ্রক্ষেত্রে নহে, কাব্য রচনাতেও এক 
স্বত্ত্ব রীতির অনুসরণ করিয়া সাহিত্যের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিমা- 

ছিল। সেই রচনা-রীতি আলঙ্কারিক দণ্ী কর্তৃক 

«“গোৌড়ী-রীতি” নামে প্রখ্যাত ॥ গৌড় তখন ভাষায় 

ও রচনায় পধ্যন্ত স্বাতন্ত্রলাভ করিয়া যেমন সাহিত্যক্ষেত্রে এক অভিনব 

শ্বাধীনমত প্রচার পূর্বক ধন্য হইয়াছিল, তেমনি সমগ্র উত্তর-পূর্ব 

ভারতকে হেলায় অবনত করিয়া রাষ্ট্র-লীলাতেও শ্রেষ্টস্ান অধিকার 

করিয়াছিল। 

মহাসামস্ত শশা 

গৌডীরীতি 

সপ্তম শতাব্দী বাঙ্গালীর এক গৌরবের যুগ। সে যুগে বঙ্গবাহিনী 
গঙ্গাতীরে অবস্থিত কর্ণস্থবর্ণরাজোর রাজনগরা রাঙ্গামাটার রাজপ্রাসাদের 

মূলে সমবেত হইয়া যে জয় নিনাদ করিয়। ছিল, তাহ। 
সিংহ-গঞ্জনের ন্যায় সমগ উত্তর-পূর্ব ভারতে ধ্বনিত- 

প্রতিধ্বনিত হইয়। রাজন্য সমাজকে শঙ্কা-সঙ্কুল করিয়াছিল সন্দেহ নাই। 

সপ্তম শতাব্দী 

“রাজ্যবর্ধন নিহত হইলে, কান্কুক্জ নিব্বিবাদেই গৌড়পতির হস্তগত 

হইয়াছিল। তিনি গুপ্ঠ নামক ব্যক্তির হত্তে কান্যকুজ নগর রক্ষার 

(১) গৌড়রালমূল। _বরেন্ত্র অনুসন্ধান সমিতি-_৭ পৃষ্ঠ 
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ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। গুপ্ত সম্ভবতঃ গৌড়াধিপের আদেশক্রমে 

রাজ্যশ্বকে কাবামুক্ত করিয়া, তাহাকে অন্চরীগণের সহিত যথাভিলষিত 

স্থানে গমন করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। রাজ্যঞীর কারামুক্তি 

শশাঙ্কের তৎকাল-ছূর্লভ সহৃদয়তার পরিচায়ক |” (১) 

এ সহ্ৃদয়তা তৎকালে দুর্লভ ছিল না! বরং এই নারী-মধ্যাদ।- 

জ্ঞানই ভারতবর্ষের সভাতা ও শিক্ষাৰ অন্তত প্রধান নিদর্শন বলির! 

ংরাজ এতিহাসিক বাখ্যা করিঘাছেন। তিনি কহিরাছেন, যে যুগে 

ভারতে ইহ। ছিল, সে যুগে যুরোপে উহাব সন্ধান লাভ ছুরূহ ছিল । (২) 

শশাঙ্ক মনে কবিয়াছিলেন, সমগ্র উত্তর-ভারত জয় করিয়। সার্বভৌম 

নবপতি রূপে গৌডের সিংহাসনে উপবিষ্ট ভইবেন-_গৌডব।সীর জয়গানে 

আসমুদ্র হিম/চল মুখরিত হইয়। উঠিনে__ গৌড়ীয় 
সেনা-পদ-ভরে ভাবতবর্ষ থর থর কম্পিত হইবে। 

/খ/ 

পঞ্চভরতে যুদ্ধ 

_--শ্শ্ীাীীশ ইসা এ শা শি শশা শত ২৮৭ শাাশী শী শী এছ -- শা তা তি - শ্াািশ নি পাশ শি 

(১) গৌডবাজম।ল1_ বরেন্্ অনুসন্ধান-সমিতি--১০ পৃ । 
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কিন্তু তাহার আশা ফলবতী হইল না। হ্র্ষবদ্ধন স্ংহাসনে আরোহণ 

করিয়া মন্ত্রীদিগকে কহিলেন-ভ্রাতৃহস্তা জীবিত থাকিতে এই দক্ষিণ । 

করে আহাধ্য তুলিয়া আর মুখে দিব না! তাহার আদেশে ৫ সহশ্র 

রণহস্তী, ২০ সহত্র অশ্বারোহী ও ৫০ সহশ্্র পদাতিক গৌড়রাজা আক্রমণ 

করিবার জন্য অগ্রসব হইল। গ্রাতিপক্ষ প্রভূত বলশালী না হইলে 

যুদ্ধের জন্য কখনই এরূপ আয়োজনের প্রয়োজন হইত ন|। 

ওয়ান্-চোয়াং লিখিয়াছেন-_পূর্ববদিকে অগ্রসর হইয়া হর্ষবর্দন অবাধ্য 

রাজন্য-সমাজকে আক্রমণ করিলেন এবং “পঞ্চ ভারতের, সহিত ছয় 

বৎসর ধরিয়া অবিরত যুদ্ধ করিলেন। পাঠান্তরে-ছয় বসর অবিরত 

যুদ্ধ করিয়া! পঞ্চভারত জয় করিয়াছিলেন। পঞ্চভারত অর্থে পঞ্চ গৌড়, 

সথচিত হইত। 

হর্ষবর্ধন যে স্থ্দীর্ঘ ছয়বর্ধব্যাপী যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন তাহার মধ্যে 

হস্তীর পৃষ্ঠের হাওদ| (১) নামিল ন।, সৈনিকের শিরস্ত্রাণ খসিল নী! 
তথাপি সম্পূর্ণ বঙ্গজয় ঘটিল না। গৌড়াধিপ শশাঙ্ক তবুও “চতুরুদধি- 

সলিল-বীচি-মেখলা-নিলীন-সদ্বীপ-গিরি-পত্তনবতী” 

বস্থদ্ধরার অধাশ্বর রূপেই কলিঙ্গের মহাসামস্ত 

মাধব-রাজের ৩১৯ খ্রীঃ অন্দের শাসনে (২) আখ্যাত 

হইলেন_ বাঙ্গ।লীর শুরত্ব ভারতে প্রতিষ্টা লাভ করিল। গৌড়াধিপ 
জীবিত থাকিতে হর্ষবদ্ধন কিছুতেই বঙ্গজয় করিতে পারিলেন না। 

তাহার প্রতিজ্ঞা বাক্যমাত্রেই রহিয়া গেল। বাঙ্গালীর বীরত্ব-গাথা 

ভল্লের মুখে, অসির ফলকে উত্তর-ভারতে উৎকীর্ণ হইল! 

মাধব রাজের 

শাপন 
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সমর-ক্লেশ দূর করিতে না! করিতেই দুষ্ট ব্রণ দেখ! দ্িল। গৌড়পতি 
শশাহ্কেব দেহ হইতে মাস খসিয়৷ পড়িতে লাগিল। 

একদিন গৌড়জনপদকে অন্ধকারে সমাবৃত করিয়া 

শশাঙ্ক মানবলীল! সম্বরণ কবিলেন। স্বর্গীয় বন্ধু রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 

মহাশয় “বাঙ্গালার ইতিহাসের প্রথম খণ্ডে ( ২য় সংস্করণ__-১১০ পৃঃ) 

প্রমাণিত করিযাছেন যে, “শশাঙ্কের মুতার পরে টশলোড্ভব বংশীয় মাধব- 

বন্মা অথব! তাহার পুত্র চালুক্যরাজের সাহায্যে হর্ষের সহিত যুদ্ধ” 

করিয়াছিলেন । মাধববর্ম। শশাঙ্কের জনৈক সামন্ত নরপতি ছিলেন । 

শশাঙ্ক এখন বিস্বৃত__তীহার রাজধানীর অবস্থান এখন নানা বিচার- 

বিতর্কের সামগী-_তাহার বংশ-পরিচয় এখন পল্লপবিত তর্কজালে সমাচ্ছন্ন 

__কিন্ত তাহার সময়েই বাঙ্গালীর গৌড়ীয় মহাসাআ্াজ্য অনায়াসে পশ্চিমে 

কুশীনগর এবং দক্ষিণে পুরুষোত্ম পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল, সমগ্র 

পূর্ব ও উত্তর বঙ্গ তাহার রাজছত্রের ছায়াতলে পরিপুষ্ট হইতে আরম্ত 
করিয়াছিল, বাঙ্গালীর বল তখন হেলায় আপন বিজয়ন্তস্ত রচনা 

করিতেছিল। আর সে শশাঙ্ক নাই, ধাভার রণভেরী কান্তকুজজকে 

কম্পিত করিঘাছিল-_-আর সে শশাঙ্ক নাই, ধাহার পতাকামূলে সমবেত 

হইয়া বীর বাঙ্গ।লী উত্তরাপথ জয় 'করিতে অগ্রসর হইয়াছিল--আর সে 

শশাঙ্ক নাই “চতুরুদধি” তরঙ্গ ভঙ্গে ধাহার জয়গান করিয়াছিল । স্বতরাং 

তাহার সাম্াজা শেষে “পঞ্চভাবত”-বিজেতা হর্ষবর্ধনের পদানত হইয়া- 

[ছল । হিমালয় হইতে নম! নদী পধ্যন্ত একদিকে, অন্যদিকে সৌরাষ্ট্র- 

রাজ্য মালব ও গুর্জর পর্যন্ত হের সাম্রাজ্য বিস্তৃত হইয়া গেল৷ পশ্চিমে 
বল্ভীপতি এবং পূর্ববে কামরূপরাজ হর্ষের আজ্ঞাধীন হইলেন । স্থৃতরাং 
অন্থমান হয়, বঙ্গ ও সমতট এই ভীষণ প্রভঞ্জনের মুখে আত্মরক্ষা 
করিতে পারে নাই । ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই । কিন্তু সেই 
কথা মনে করিয়া হৃদয় গৌরবে পূর্ণ হয় যে, শশাঙ্ক ছিলেন সেই বঙ্গবীর, 

গৌড় বিজয় 



৫৬ বাঙ্গালীর বল 
লাঠি উপরি তাস পাছি লাস পাটি লি ১৩৬৯ ঈ লাসছি লাসি লস ৮৯ ত৯ল ৮৯০৯ দির ছি ৫৯ ৯ ৫৯ পাচ ছি উই ৩৯৪৯৪৯৪25৯০ 8854248 

যিনি কর্ণস্থবর্ণ (মুশিদাবাদ জেলা ) হইতে জয়গর্কে-রণযাত্র! করিয়া 

সুদূর কান্যকুক্জের সিংহদ্বারে দারুণ আঘাত করিয়াছিলেন ধন্য সেই । 

শশাঙ্ক যিনি হর্যবর্ধনের সিংহাসন-প্র।প্ডির ছয় বৎসরের মধ্যেও উত্তর1- 

পথের বীরাগ্রগণ্া শ্রহর্ষ কর্তৃক বিজিত হন নাই-_-বরং তাহার প্রবল 

প্রতিদ্বন্দীই ছিলেন__ধিনি শ্রাহর্ষের রাজ্াাভিযেকের পরও স্থদীর্ঘ 

ত্রয়োদশ বতসর পধ্যন্ত সম্রাট বলিয়াই পূজা পাইয়াছিলেন। ধন্য সেই 

বঙ্গবীর শশাঙ্ক খিনি স্থানীশ্বরের অগণিত মেনাকটক কর্তৃক বিধ্বস্ত ও 

পরাজিত ভইয়াও উচ্চশির নত করেন নাই, মহেন্দ্র পর্বতের পাদদেশে 

আশ্রয় লইয়। বীরেচিত গব্ধে স্থানাশ্বরেব দিকে চাহিয়াছিলেন। 

সপ্তম শতাব্বীব শেষার্দের বাঙ্গালার ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্্। সেই 

স্থদূর অতীতের দিক্চক্রবালপ্রান্তে যখন অষ্টম শত।বীব তরুণ অরুণ 

দিজ্বগুল উদ্ভাসিত করিয়া প্রকাশিত হইল, বঙ্গের 

তখন বড় দুর্দিন । তখন উত্তর-ভারতে সার্বভৌমত্থ 

লাভের জন্য রণকোঁলাহল শ্রুত হইতেছিল। 

পৌগু পতির বীরত্বজ্যোতি: তখনো বঙ্গে ও বঙ্গের বাহিরে প্রকাশিত 

ছিল। তখনও তিনি “উজ্জিত-বৈরি-বিদারণ-পটু” | কিন্তু বি্ব) 
প্রদেশের অধীশ্বর শৈলবংশ-তিলক শ্রীবদ্ধনের শৌধ্যান্বিত পৌত্র তাহাকে 

নিহত করিয়া (১) পৌওু রাজা গ্রহণ করিলেন। যশোবশ্মার আঘাতে 
বঙ্গ এবং কামরূপরাজ ভাস্কর বশ্মার সহিত সমরে কর্ণস্থবণ ক্রমে ক্রমে 

হীনবল হইয়। পড়িল । 

কান্তকুজরাজ যশোবন্মা সমগ্র উত্তরাপথ অধিক।র করিবার জন্য চেষ্ট] 

করিতে লাগিলেন। তাহার দিখিজয়-কাহিনী সভাকবি বাকৃপতি 
রাজ “গউড়বহ” নামক ক।ব্যে (২) বর্ণন। করিয়াছেন | 

প্রতিঘন্দী মগধনাথকে নিহত কারয়া যশোর] যখন 

০). আটা ০৫: 5০110 0, 44. 
(২) 1307)192% 975116 961165 ০34. 

বঙ্গের দুর্দিন 

যশোবন্মী 



মন্দির-নিন্মাণ ৫৭ 

সাগরতীরে বঙ্গরাজ্যে উপনীত হইলেন, তখন অসংখ্য হস্তীর নায়ক 

বঙ্গেশ্বর তাহার সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু জয়লাভ করিতে 

পারেন নাই। 

যে বন্ধন সমগ্র উত্তর-ভারতকে একচ্ছত্রের অধীনে রক্ষা করিয়া 

সাহিত্যে ও শাসন-নীতিতে, জনহিতকব প্রতিষ্ঠানে ও ধন্মরক্ষায় স্থদৃঢ় 
হইয়াছিল, শীহর্ষেব দেহাবসানেক সঙ্গেই ভাহ। ছিন্ন হইয়া গেল । তখন 
উত্তরভারত নান। খণ্ড খণ্ড স্বাধীন বাষ্ট্রে বিভক্ত হইয়া, অবিরত রণ- 

কোলাহলে মুগরিত হইতে লাগিল । শ্রাহর্ষেব সন্সেহ সেবায় ভুণ-ভল্লের 
দারুণ ক্ষতচিহ্ন তখন আর বর্তমান ছিল ন| | স্কুশাপনে নিঃশস্ক হইতে 
অভ্যস্ত হইয়! উত্তবাপথের জনসাধারণ বিস্বৃত হইঘাছিল যে, বহিঃশক্রর 

কবল হইতে রক্ষা পাইতে হইলে, আবার একজন শ্রীহর্ষের রাজছত্রতলে 

সমবেত হ্যা প্রয়োজন ! 

যশোবন্ম। এই সময়ে শ্রীহর্ষের সেই ভগ্ন অট্টালিকার জীর্ণ সংস্কাররূপ 
দুরূহ কর্তব্য সম্পাদন কবিবাব জন্য প্রয়ানী হুইয়াছিলেন। ভগ্ন পাদ- 

পীঠের উপর যে মন্দিব প্রতিষ্টিত হইল, তাহ। সদ হইতে পারিল ন।_ 

ভূম্বর্গ কাশ্মীর হইতে যে অশনি সম্পাত হইল, তাহারই আঘাতে যশো- 

বন্মের সংস্কৃত মন্দির ধ্বলিয়। পড়িল। কাশ্মীবপাতি ল্গিতাদিত্য ুক্তা- 

পীড় যশোবন্ম।কে সিংহাসন হইতে অপত্যত করিলেন ! (১) 

বিজরী কাশ্মীর-সৈন্ত কলিঙ্গাভিমুখে প্রধাবিত হইল । দ্রিগ্বিজয়ী 

যশোবশ্মার পবাভব দেখিয়াই গৌড মণ্ডলের অধিপতি “অসংখ্য” হস্তি 
উপঢৌকন দিয়া কাশ্নীরগতিকে তুষ্ট করিলেন। 
তখন আর যুদ্ধাদি ঘটিতে পারিল না। কাশ্মীরপতি 

কিছুকাল পরেই গৌড়রাজকে স্বগৃহে আমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। 

অবিশ্বাদী কাশ্মীর 

তি লি শী পপাদ পপি ২ পপি নিশি 

(১) 7১2/4272772272--96510 21009090010 

শনি ৮৮-৮৮৮শী শিশিীািিশীশীশী্ শি পপ শপ পাপা শা শি শিশীশীশী 



শা 

৫৮ বাঙ্গালীর বল 

পরিহাস-কেশব বিগ্রহকে মধ্যস্থ রাখিয়। প্রতিজ্ঞা করিলেন_-অতিথির 

অঙ্গ স্পর্শ করিবেন না। 

এ প্রতিজ্ঞ। রক্ষিত হইল না। প্রবল গৌড়পতি নিহত হইলে 

নিফণ্টক হইতে পাবিবেন, সম্ভবতঃ এই আশায় দ্েবস্থানে প্রতিজ্ঞ। 

করিয়াও ললিতাদিত্য গুপ্ত ঘাতকের দ্বাবা ত্রিগামী নামক স্থানে গৌঁড়- 

পতিকে নিহত করাইলেন। 

প্রতিশেধধাকাজ্ফায় প্রজ্লিত-হ্বদয়, গৌড়পতির মুষ্টিমেয় অন্নচরবর্গ 
শ্রীনগরের রাজবাহিনীর সহিত যেরূপ অকুতোভয়ে যুদ্ধ করিয়া একে 

একে রুধিরাক্ত দেহে প্রাণ বিসঙ্জন করিয়াছিল, সে 

রা কাহিনী বীর বাঙ্গালীর অনুপম ক্ষাত্রতেজে সমুদ্তাসিত 

হইয়া, অরাতিগণের এঁতিহাসিক কহলণ-বিরচিত 
ইতিহাসের পুষ্ট! অলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছে। এই ঘটনার চারি শত 

বর্ষ পর কহলণ লিখিয়াছেন__ 

“গৌড়াধীশের সাহসিক অন্থজীবিগণ প্রৃ-হত্যার 'প্রতিশোধ-মানসে 
অদ্ভুত বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিল। তাহারা শারদামন্দির-দর্শন-ছলে 

কাশ্মীর দেশে প্রবেশ করিয়া, সাক্ষী দেব পরিহাস-কেশবের মন্দির ঝেষ্টন 

করিল | সেই সময়ে নরপতি দেশান্তরে ছিলেন । তাহাদিগকে মন্দিরে 

প্রবেশ করিতে অভিলাধী দেখিয়া পূজকগণ পরিহাস-কেশবের মন্দির- 

দ্বার রুদ্ধ করিল।” 

“বিক্রমশীল গৌড়বাসিগণ পরিহাঁস-কেশব ভ্রমে রজতময় রামস্বামীর 

বিগ্রহ উৎপাটিত করিয়া রেণুরূপে পরিণত করিল ও তিল তিল করিম! 

চতুর্দিকে নিক্ষেপ করিল । অনন্তর সৈম্ত সকল নগর হইতে নিক্ষা'স্ত 

হইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিল ।” 

“শোণিতসিক্ত শ্যামবর্ণ গোৌড়ীয়গণ, সৈম্তগণের অস্ত্রাধাতে নিহত 

হুইয়া ভূতলে পতিত হইল; যেন অগঞ্নশৈলের শিলাখণ্ড সকল. 



মন্দির-নমিদর্বাণ ৫৯ 

মনঃশিলার রসে রঞ্জিত হইল। তাহাদের রুধির ধারায় এবংবিধ' 

অসামান্য প্রভৃভক্তি উজ্জবলীকৃত ও পৃথিবী ধন্য হইয়াছিল ।” 

“ঙ্গ *  * দীর্ঘকালে লজ্ঘনীয় গৌড হইতে কাশ্মীরের পথের 
কথাই বা কি বলিব এবং মৃত প্রভূর প্রতি ভক্তির কথাই বা কি বলিব? 

গৌড়গণ তখন যাহা সম্পাদন করিয়াছিলেন, বিধাতার পক্ষেও তাহা 
সম্পাদন করা অনাধ্য |” 

এ প্রশংসা গৌড়গণের স্বদেশবাসী এতিহা মিকের স্তৃতিবাদ নহে। 

যে কহলণ এই কাহিনী বর্ণনা করিতে [গয়। গৌড়দ্িগকে “রাক্ষস” বলিয়া 

অভিহিত করিতে বিরত হন নাই, ইহা কাশ্মীরবাসী সেই কহলণের 

রচিত বাঙ্গালীর বিজয়-গাথা । 

এ যুগে বাঙ্গালার সামরিক রীতি নীতি কি ছিল তাহার যথাযথ 

বর্ণনা পাইবাঁর উপায় নাই। ভারতবর্ষে যাহ। জাতিগত কর্তব্যরূপে 

পরিচিত হইয়াছিল, তাহার জন্য বিশেষ বিধির 

আবশ্যক হয় নাই। ভারতবাসী তাহার যে সকল 

অনুষ্ঠেয় কম্মকে বিধিবদ্ধ করিবার জন্য প্রয়াস পাইয়া 

ছিল, তাহাঁব সহিত সমাজ ও ধশ্মের সম্বন্ধই সমধিক বর্তমান 

ছিল। একালে যাহার জন্য শোভাঘাত্রা, পুষ্পমাল্য ও সভা-সমিতির 

প্রয়োজন হইয়াছিল-_-সেকালে তাহ অতি সহজেই লভ্য ও সাধারণ 

ব্যাপার ছিল। 

সপ্তম শতাব্দীর প্রথমীংশে ওয়ান-চোয়াং ভারতবর্ষে আসিয়া বঙ্গের 

নান স্থানে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন । ভারতবর্ষের সামরিক ব্যবস্থা 

লক্ষ্য করিবার তাহার অনেক স্থুয়োগ ঘটিয়াছিল। তিনি সাধারণ 

ভাবে বলিয়াছেন-__ 

যাহারা বিশেষ সাহসী বলিয়! পরিচিত ছিল, তাহারাই সৈন্য- 

শ্রেণীভুক্ত হইতে পারিত। যুদ্ধকার্ধ্য বংশগত হইয়া উঠিয়াছিল 

সেকালের সামরিক 

ব্যবস্থ! 
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বলিয়! বীর-বংশের পুত্রগণও বীর-পিতার পরিত্যক্ত অসি চম্ম ধারণ 
কবিত। . 

সৈম্তগণ শিবির সংস্থাপন পূর্বক রাজ প্রাসাদের চতুর্দিকে বাস 
করিত । যুদ্ধারন্তে ইহাবাই সর্বাগ্রে অগ্রসর হইত । ভারতবর্ষের সৈন্য 

_ অশ্বারোহী, গজারোহী, পদাতিক ও বরথাবোহী এই চাবিশ্রেণীতে 

বিভক্ত ছিল। রপকুঞ্ধব সুদৃঢ় বম্মে আচ্ছাদিত থাকিত। ভাহা- 

দিগের দন্ত তীক্ষ লৌহদ্বাব| দুটীকৃত হুইত | ওযান্চোরাৎ নৌসৈন্সের 

বিশেষ পরিচয় দেন নাই__কিন্ধ চন্দ্রগুপেব নৌসাধন এখন সর্ববদেশ- 

বিদিত। বাঙ্গালীর নৌশক্তি সজ্পবিচিত। 

ওয়ান্-চোয়।ং কহিঘাছেন__সারথিব আদেশ মত তাহার উভয় পার্ব- 

স্থিত পরিচারকগণ রথ চালনা কবে । রথে চারিটা করিয়। অশ্ব সংঘুক্ত 

হয়। সেনাপতি উপবিষ্ট থাকেন। বক্ষীসৈন্ত তাহাকে বেষ্টন করিয়া 

রথের স্ঙ্গে সঙ্গে গমন কবে। 

মিগাস্থিনিসের কালে সার্ধারণতঃ যুছেব রথ বলীবর্দ কর্তৃক সংবাহিত 

হইত। রথে ঘোজিত অশ্বগণকে রন্ভ্র ধবিয়! টানিয়া লইয়। যাওয়া 

হইত। প্রথমে রথ টানিলে যুদ্ধেব পূর্বেই বখাশ্ব ক্লান্ত হইয়া পড়িবার 
স্তাবনা বলিয়া এরূপ কর| হইত । দুইজন অত্ত্ধারী পুরুষ সারথির 

উভয় পার্খে উপবিষ্ট থাকিব! তাহার দেহ রক্ষ। কবিত। 

ওয়ান-চোয়াংএর বর্ণনায় দেখ। যায় শত্রুর গতিরোধ করিবার জন্য 

অশ্বারোহী সৈন্য বাহের পুরোভ।গে দণ্ডায়মান থাকিত? পদাতিক 

সৈন্য ক্ষিপ্রগতিতে যুদ্ধের সাহায্য করিত। শক্তি ও সাহসের প্রতি 

বৃষ্টি রাখিয়াই সৈন্য সংগৃহীত হইত। সেনাগণ দীর্ঘ বর্শা ও স্ুবৃহৎ 

ঢাল লইয়। রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইত। কখন কখন স্ৃতীক্ষ তরবারি 

লইয়াও শন্র আক্রমণ করিত; সকল অস্ত্রই অতি তীক্ষধার ছিল। 

তাহাদিগের অগ্রভাগ স্যন্ম হইত । বর্শ।, ঢাল, ধন্র্বাণ, অসি, খড়গ, 
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কুঠার, ফিঙ্গী-যন্ত্র প্রভৃতিই যুদ্ধের প্রধান উপকরণ ছিল। সর্বসমক্ষে 

সৈনিক নির্বাচিত হইত এবং নির্বাচনকালেই রাজপুরুষগণ তাহা- 
দিগকে পারিশ্রমিক দিতে গ্রতিশ্রত হইতেন। 

গ্রীক এতিহাসিকগণ পোরসের রণসজ্জার বর্ণনা করিয়। গিয়াছেন। 

(১) আসন্ন সমরের জন্য প্রস্তত হইয়া ঝিলম নদের বালুময় তীরে 

পোরসের দুইশত রণহস্তী দণ্ডায়মান হইল; ত্রিংশ 

সহত্র পদাতিক হস্তীগুলির পার্শদেশ অতিক্রম করিয়া 

দ্বিতন্ত পরিমিত দীর্ঘ তরবারি ও বৃহৎ ঢাল লইয়। যুদ্ধে লিপ্ত হইল। 

কেহ ব| তীক্ষধার বর্শ! হস্তে, কেহ বা স্ুবুহৎ কান্মুকে শরসংযোগ পূর্বক 

অপেক্ষ। করিতে লাগিল । 

ধনুগুলি ধন্র্দরদিগের ন্যায় বুহৎ ছিল। ভূমির উপর ধনুক রক্ষা 

করিয়া, বামপদে উহ। চাপিয়া ধরিয়! যোদ্ধগণ যখন জ্যা টানিয়। প্রায় 

“তিনগজ' দ্রীর্ঘ শর সবলে নিক্ষেপ কবিত, তখন বর্ম চম্ম কিছুতেই সে 
সন্ধান ব্যর্থ হইত না! “মালই” জাতির সহিত যুদ্ধে তাহাদের দুই হস্ত 

দীর্ঘ একটী শব আলেকজান্দারের বক্ষস্ত্রাণ ভেদ করিয়া বক্ষে বিদ্ধ 

হইয়াছিল-_পুটার্ক এইবপ বর্ণন। করিয়াছেন । 

পোরসের পদাতিকদিগের উভয় পার্থ বলদৃপ্ত চারি সহম্্ অশ্বারোহী, 

প্রত্যেকে ছুইটী করিষা বর্শা ও একখানি করিয়া ঢাল লইয়া 

আক্রমণের জন্য অপেক্ষ। করিতে লাগিল। তাহাদের পুরোভাগে 

রথ রহিল। আলেকজান্দার দ্েখিলেন যেন সহসা তাহার সম্মুখে 

একটা নগর আবিভূতি হইল। রণহস্তীগুলি সেই সজীব নগরের 
উন্নত গম্বুজ রূপে প্রতিভাত হইতে লাগিল; অস্ত্রধারিগণ হস্তীগুলির 
অন্তরে অন্তরে অবস্থিত থাকার নগর-প্রাচীরের অনুরূপ বলিয়া মনে 

হইতে লাগিল । 

পোরসের রণসংঙ্জা 

৮ শিস শিপ 

(১) 4:2%% 4249৮ 97 /72/0--৬, 4, 5010) 1000 015 92 (200 170), 
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আমরা মিগাস্থিনিসেব বর্ণন। হইতে জানিতে পাই যে, সেকালে সৈন্য 

দিগের সহিত বারবিলাসিনিগণ গমন করিত । কিন্তু ওয়ান্-চোয়াংএর 

মুখে এরূপ কথ| নাই । ইহ| হইতেই মনে হয়, 

সহস্র বর্ষের কাল-বিবর্তনে এ প্রথ। ভারতবর্ষ হইতে 

হয়ত উৎখাত হইয়াছিল। 

বারবিল।মিনী 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ 

নবজীবন 

চলৎস্বনন্ডেষু বলেষু বন্য বিশ্বস্তরার। নিচিতং রজোভঃ। 

পাদপ্রচারক্ষম্মন্তরীক্ষং বিহঙ্গমাণাং স্থচিরং বভৃব ॥ 

দেবপালদেবের মুঙ্গের-শাসন । 

“কবি বাক্পতিরাজ-শ্রীভবভূতি-আদি-সেবিত” কান্যকুজেশ্বর যশো- 

বন্ম। গৌডুপতিকে পরাজিত করি অধিক দিন শান্তি স্থখ লাভ করেন 

নাই। দিগথ্িজয়ে গর্বিত হইয়। তিনি যেদিন চীন- 

রাজ্যে দূত প্রেরণ করেন (৭৩১ থৃঃ অঃ) তাহার 

দশবর্ষ মধ্যেই কাশ্মীরপতি ললিতাদিত্য মুক্তাপীড তাহাকে সিংহামন- 
চ্যুত করিয়াছিলেন । উত্তব-ভারতে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল । (১) 

কাশ্মীরে গৌড়পতির হত্যার পর গৌড়জনপদেও ঘে বিশৃঙ্খল। 

উপস্থিত হইয়াছিল, নবরাজ্যয়ের লালনায় হর্ধদেৰ সে স্ঘোগ ত্যাগ না 

করিয়া কামরূপ হইতে যুদ্ধযাত্র। করিলেন । তাহ।র বিজয়ী সৈম্ত গৌড়, 
ওডু, কলিঙ্গ ও কোশল জয় কবিল। তিনি বোধ হয় গৌড় জনপদকে 
কেন্জ্র করিয়! একটা বিস্তৃত সাম্রাজ্য সংস্থাপন করিতে অভিলাষী হইয়া 

হর্যদেব 

(১) *%22/222715822%2--5610 899৭, ৬ 13346 
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ছিলেন। নেপালের পশ্ুপতিনাথ-মন্দির গাত্রে যে লিপি উৎকীর্ণ হই- 
ছিল ( ৭৫৮ খৃঃ অঃ ) তাহাতেই হর্ধদেব “গৌড়োডরাদি-কলিঙ্গ-কোশল- 
পতি” বলিয়৷ পরিচিত রহিয়াছেন | (১) 

এত পা সত % পা পাল 

বাঙ্গালার ইতিহাস এখনো বহু অংশে ভৃগর্ভে নিহিত। স্ৃতরাং এই 

নব সাশ্রাজোর বিস্তৃত বিববণ জানিবার সম্ভাবন! নাই। অষ্টম শতাবাার 
ভারতবর্ষের ইতিহাস গুজ্জর-সাআাজোর উত্থানের ইতিহাস। সে দিন 

রাজপুতনার মরু-প্রান্তরে যে রাজ্য-বিজয়-আকাঙ্ঞা 

জন্মপাঁভ করিয়াছিল, যে বিরাট আঁভযান, মরু- 

ঝটিকার বিকট গর্জনে স্তয়মান হইয়! উত্তর-ভারতের নগ-নদী অতিক্রম 
করিয়া অগ্রনর হইয়াছিল, বঙ্গনবপতিগণকেও তাহার ফলভাগী 

হইতে হয়। 

গুর্জর 

এই শতাব্দীর চতুর্থপাদে বাঙ্গাল।য় একটী রাজবংশ প্রতিষ্ঠা লাভ 

'করিয়াছিল। কহুলণের ইতিহাসে তাহার প্রতিষ্ঠার বিবরণ প্রদত্ত 

হইয়াছে । পৌগু বর্ধন তখন “গৌড়রাজ।শ্রিত”, 
জয়ন্ত নানক সামন্ত নৃপতি তখন পৌগু বর্ধনের 

কর্ত।। জয়াপীড় কাশ্মীরের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, গোপনে 

পৌগু বদ্ধন নগরে প্রবেশ পূর্বক রাজকুমীরী ও রাজা উভয়ই একত্রে 
লাভ করিয়াছিলেন । .গৌড়ের পঞ্চজন নরপালকে পরাজিত করিয়া, 

তিনি স্বীয় শ্বশুর পৌগুপতি জয়স্তকে (২) গৌডাধীশ পদে স্থাপিত 
করিয়াছিলেন। এ কাহিনী সত্য কি ন। সে বিষয়ে এতিহাসিক মতভেদ 

পরিদুষ্ট হয়। 

কিন্তু! “ক্ষিতিরিয়মভিতো নিজ্জিতা” ] সমগ্র ভূবন বিজেতা বলিয়া 

জয়াগীড় 

(১) 17722 44%27277, ৬০], [স, 2,178 

(২) £2//2/27%22%2--56511, 30০01 1৬৮. 465 



৬৪ বাঙ্গালীর বল 

অভিহিত শ্রামৎ খড়েগাগ্ম সমতটে যে রাজ-বংশ স্থাপিত করিয়াছিলেন, 

তাত্রশাসনে তাহার পরিচয় বর্তমান আছে। “বায়ু 

যেমন তৃণকে এবং করী যেমন অশ্ববৃন্দকে বিধ্বস্ত 

করে” ক্ষিতিপতি জা তখড়ী, স্বীয় শৌর্ধ্য প্রভাবে সেইবূপ সমস্ত শক্রকুল 

বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন। তাহার পুত্র দেবখড়গ “অশেষ-ক্ষিতিপাঁল- 

মৌলিমালা-মণিছ্যোতিত-পাদগীঠ”, “নিজ্জিতশক্র” বলিয়া ইতিহাসে 

প্রখ্যাত। প্রশস্তি-পত্রের উৎপ্রেক্ষা পরিহার করিলেও ইহ।ই স্চিত 

হয় ঘে, তৎকালে বঙ্গে শূরত্বের অভাব ছিল না বাঙ্গালী রণবিমুখ জাতি 

ছিলনা । আরও অনুমতি হয় যে, স্থপ্রতিষ্ঠিত রাজশক্তি একাল পথ্যন্ত 

বঙ্গ দেশ হইতে বিলুপ্ত হয় নাই; সমুদ্রগুপ্ঠের কালেও যেমন দেখিয়াছি 
যে, সমতট ও ডবাকের নৃপতিদিগের সহিত তাহার যুদ্ধ হইয়াছিল, 

তেমনি একালেও দেখিতে পাইতেছি যে, সমতটের সেই প্রাচীন গৌরব 
ও প্রতিষ্ঠা কোন ক্রমে ক্ষু্ হয় নাই;_পরবত্তী কালের ইতিহাসও 

সেইরূপ পরিচয়ই দিয়! থাকে । শুধু সমতট নহে, বঙ্গের অন্যান্ত অংশ 

সম্বন্ধেও বোধ হয় এই কথাই বলা যাইতে পারে। দেশে অপ্রতিহত 

রাজশক্তি বিরাজিত থাকিলে দেশের লোকের মধ্যে শূরত্বের অভাব 

সুচিত করে না। রাজশক্তি প্রজাশক্তির উপরই চিরপ্রতিষ্ঠিত | 

সম্প্রতি প্রমাণিত হইয়।ছে বে, পশ্চিমে ব্রহ্পুত্রনদের প্রাচীন খাত, 

উত্তরে গারো এবং অন্যান্য শৈলমাল।, পূর্বের ত্রিপুরা ও শ্রৃহট্ের 

পর্বতরাজি এবং দক্ষিণে সমুদ্র এই সীমার 

অন্তর্বর্তী ভূভাগ সমতট নামে পরিচিত ছিল। (১) 

পরিব্রাজক ওয়ান্-চোয়াং এবং ইৎ-পসিং সমতটে খড়গ-রাজধানী পরিদর্শন 

খঙ্গ রাজবংশ 

সমতট 

(১) /. 44. .9. 5. জাঃ়্াঠ [01০-1৮ 17718. 

সমতট, ডবাক ও কর্তৃপুর সম্বন্ধে এতিহাদিক ভিন্সেন্ট শ্িথের মত অন্যরূপ-_/5/7/ 
17254570124. ৮৮. £. 5010) 03 1৭. 7:৫7) চলত 28০. 



নবঙ্গীবন ৬৫ 
ম্পপিস্িণী স্পিন পর সাস্ছি পাস সি ৯ পাতা শীর্ণ সিল স্সিলি স্পা সিসি স্টিল ৪ সিল স্পা সতী সতী সত সিিস্সিলসি ওক্ষি 

করিয়াছিলেন। রাজনগরী তখন বৌদ্ধ-পুরোহিতদিগের কণনিঃস্থত 
অহিৎসা-পরমোধন্মের গানে মুখরিত হইত । বহু বৌদ্ব-মন্দির তখন রাঁজ- 

ধানীর শোভাবদ্ধন করিত । সমতটের খড্গ-রাঁজবংশ যেমন ভুবনবিজেত। 
বলিয়। প্রখ্যাত, তেমনি উহা! নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয়ের আচাধ্যের পদ- 

গৌরব লাভে স্থবিখ্যাত। এই বংশের রাজকুমার একদিন নালন্দার 

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান আচাধ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি শীলভদ্র 

নামে ইতিহাসে পরিচিত । অল্পদিন হইল, কুমিল্লার সপ্তক্রোশ দক্ষিণে 

অবস্থিত দেউলবাড়ী নামক গ্রামে একখানি পদ্মাসনা অষ্টভুজা শর্ববাণী 

মু্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে । মিশ্রধাতু দ্বার। নিশম্মিত এই শ্রীমূণ্তি স্থবর্ণে 
মণ্ডিত। মহারাজ দেবখড়েগর পত্রী শববাণী এই মুন্তি নিশ্নাণ করাইয়!] 

উহার পদতলে স্বামীর ঘে পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন তাহাতে 

প্রকাশ যে দেবখড়গ খড়েগর ন্তায়ই শক্তিসম্পন্ন ছিলেন । তাহার নিকটে 

সকল শক্র পরাজয় মানিত। (১) 

ণত বর্ষ পযান্ত বাঙ্গীলা় ঘন ঘন রাষ্ট্রবিপ্রব ও পুনঃ পুনঃ নবীন রাজ- 

বংশের প্রতিষ্ঠ। হইতেই অনুমান হয় যে, বঙ্গের শক্তি ক্রমেই হীন হইয়। 

আসিতেছিল। যে বার প্রতাপ একদিন উত্তর 

ভারতকে শঙ্কিত করিয়াছিল, তাহার দীপ্তি ক্রমেই 

মলিন হইয়। বঙ্গের আভ্যন্তরীণ অবস্থা আসন্ন অরাজকতার অনুকুল 
করিয়! তুলিতেছিল। 

গুজ্জরগণ মধ্য এনিয়। হইতে আগমন করিয়া পার্বত্য পথে আধ্যাবর্তে 

প্রবেশ করিয়াছিল। তাহাদের প্রতিহার বংশীয় রাজা বৎসরাজ যখন 
পশ্চিমে, ইন্দ্রায়ুখ উত্তরে, রাষট্রকুটরাজ ঞ্ুব দক্ষিণে 
এবং অবস্তীরাজ পুর্ব দিকে রাজত্ব করিতেছিলেন, 

রাষ্ট্র বিপ্লব 

বৎসরাজ 

(১) 78002, 1২6৮15৬---00৮ 1917. 

€ 



৬৬ বাঙ্গালীর বল 

যখন মৌধ্যগণের রাজ্য কীর জয়বরাহের (১) শাসনাধীন ছিল- অষ্টম 

শতাব্দীর সেই শেষ পাদ বতসরাজ কান্তকুব্জ জয় করিয়া গৌড়পতি ও 

বঙ্গপতি উভয়েরই রাজছত্র লুষ্ঠিত করিলেন বটে, কিন্তু রাষ্ট্রকটরাজ ঞ্রব 
কর্তৃক তাড়িত হইয়া মরুমধ্যে প্রস্থান করিতে (২) বাধ্য হইলেন । গৌড়- 

বঙ্গের “শরদিন্দু পাঁদধবল” রাজছত্রদ্বয্ গ্ুবের করতলগত হইল । (৩) 

পুনঃ পুনঃ বহিঃশক্রর আক্রমণে যে অরাজকতার বীঁজ উপ্ত হইতেছিল, 

ক্রমে তাহা মহীরুহে পরিণত হইল । উত্তরাপথের সার্বভৌমত্লাভেচ্ছু 

যশোবশ্মার যাহ] ঘটিয়াছিল, বংসরাজেরও তাহাই 

ঘটিল__ক্রুবের ইতিহাস তিমিরাচ্ছন্ন। গৌড় বজ, 

মগধে শশ।স্কের পর কেহই আর সে প্রতিষ্ঠা, সে বন্ধন রক্ষা করিতে 

পারিলেন না, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূম্বামিগণ আত্মকলহে নিযুক্ত হইলেন । ছুর্বলের 

প্রতি সবলের অত্যাচার আরম্ভ হইল । লাঁঘ! তারানাথ লিখিয়াছেন-_ 

কি উড়িস্যা, কি বঙ্গ এবং প্রাচ্যদেশের অন্ত পঞ্চ ভূভাগ- সর্বত্রই 

প্রত্যেক ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য পার্শ্ববর্তী ভূভাগে রাজনাম গ্রহণ 
করিয়াছিলেন_-সমগ্র দেশের কেহ রাজ! ছিল ন|। (৪) বঙ্গ তখন 

সহম্র রাজক হইয়াছিল । এই অবস্থার নাম মাতস্য-ন্তা়। গৌড়জনপদ- 

বাসী বারগণ তখন আপন আপন প্রভূর বিজয় কামনায় কৃপাণে কার্মকে 

সজ্জিত হইয়া, পৈশাচিক হোলি ক্রীড়ায় প্রমত্ত হইয়। উঠিল ! 
অত্যাচ।রক্রিষ্ট অরাতিবিমদ্দিত শঙ্কিত প্রজাবুন্দ তখন চতুদ্দিক 

মাত্ন্য-স্তায় 

(১) /. 29. 44, ০৮719০99১12, 253 

(২) 72227 447%27%27/ ৬০1 1%, 2 257 

£2/7272//22 47272) ৮০] ৬1, 1219 242-243 

৩) 77/0/27 44%//727, ৬০] 4011) 2. 9০ 

€৪) £:27%2 22727211276 07772751275 44772010224 ,5£47 2) 

776০, ৬০], 2৬, 198 | 



ধিরজীরন. ৬৭ 
পতি ৯৮৮৯০৬ ঈ লি পাছি ছি পি পাছত ছু তঈ শির » ৩৯ সত 

হইত: চাহি লান্ছিত ও ডি হ্ইয় সমবেত উন | প্রাচীনকালে 

তাপ্রোবেন দ্বীপে প্রজাকর্তক রাজা নির্বাচিত 

হইতেন বটে, কিন্তু অষ্টম শতাব্দে বঙ্গের সে মহা- 

মিলনের ন্যায় সম্মিলন ভারতবর্ষে পূর্বে আর কখনও ঘটে নাই। 

সম্মিলিত গৌড়বানী সে দিন “মাতস্-ন্তায় অপোহিত” (১) করিবার 

জন্ত নিজেদের মধ্য হইতেই রাজনির্বাচন করিয়া তাহারই শিরে গৌড়- 
বঙ্গের কনক-কিরীট স্থাপন পূর্বক মহোল্লাসে জয় নিনাদ করিয়া উঠিল । 

বঙ্গে সেদিন যে এক অভিনব সাআ্রজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া মাৎম্-ন্যায় 

বিদুরিত করিয়াছিল, তাহার যশঃসৌরভে সমগ্র ভারতবর্ষ একদিন 

আমোদিত হইয়াছিল । 

সেই একদা বিপুল পালসাআ্রাজ্যের কাহিনী, বাঙ্গালীর দিথ্িজয়ের 

কাহিনী । আজিও তাহার স্মৃতি উত্তর-বঙ্গের বহু রাজনগরীর ধ্বংসাব- 

শেষের সহিত সংযুক্ত রহিয়াছে, আজিও তাহার কীত্তি বহু “জলধিমূল 

গভীর-গর্ভ” জলাশয়ে, স্তম্ভের পর অধুন। ভগ্ন স্তস্তে, 

কত পাষাণে গঠিত দেবদেবীর মৃত্তি পদতলে, কত 
সববৃহৎ স্তপের ইষ্টকে প্রস্তরে ও বারাণসীর ঈশানচিত্রঘণ্টাদি শত 

কান্তিরত্ব ও স্থসংস্কৃত ধন্মরাজিকার স্মৃতিতে পরিস্ফুট হইয়া রহিয়াছে। 
নবম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পধ্যস্ত সমগ্র বৌদ্ধতৃবনে গৌড়ের 

রীতি, গৌডের শিল্প, গৌড়ের ধন্ম, গৌড়ের কলা-__-গোৌড়ের সাহিত্য 

গৌড়ের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া, গৌতসাম্াজ্কে ভারতবর্ষে 

গৌরবোজ্জল করিয়াছিল। সে দ্দিন বরেন্দ্রের বিক্রমশীলায় ও জগদ্দলে 

বিশ্ববিদ্ভার যে অনুপম মন্দির নিম্মিত হইয়াছিল, তাহা! নালন্দার 

মন্দিরের ন্যায়, জ্ঞানবিস্তারের গৌরবে গৌরবান্বিত থাকিয়া, বাঙ্গালীর 

অক্ষয়কীন্তি সংস্থাপিত করিম্াছিল। অল্পকাল পূর্বে উত্তরবঙ্গের জগদ্দল 
০ 

মহা মিলন 

বঙ্চগৌরব 

* ০) খালিমপুর শাসন--৪র্থ গ্লোক। 



৬৮ বাঙ্গালীর বল. 

গ্রামে বৃহৎ ধ্বংসাবশেষ মধ্যে প্রাপ্ত কাচসংযুক্ত শৈলস্তস্ত, সেই 
পুরাকীত্তির নিদর্শনরূপে লোকলোচনের অন্তর্গত হইয়াছে । ধামান। 
ও বিতপালের সাধনায় বরেন্দের কোন্ নিভৃত মন্দিরে স্থাপিত 

নটরাজের জটা হইতে ললিত কলার যে পুণ্যধ।রা প্রবাহিত হইয়াছিল, 

তাহ একদিন হিমালয়ের গিরিশৃঙ্গ অতিক্রম করিয়া, মহাচাঁনের ভিতর 

দিয়! সমুদ্রকুক্ষিগত দেশদেশান্তরে পবিত্র বলিয়! পুজা লাভ করিয়াছে । 

মাতন্তন্তায় দূর করিবাব জন্য বঙ্গের প্রকৃতিপুগ্ ধাহার শিরে 
রাজমুকুট প্রদান করিয়াছিল, তাহার পিতামহ ধশ্সবিব্যাবিৎ ও “সর্বব- 

বিছ্য।-বিশুদ্ধ” বলিয়া প্রখ্যাত; তাহার পিত। সর্বব- 

কাধ্যে কুশলী এবং অরাভতিনিধনকারী বলিয়। 

ততৎকালে পরিচিত ছিলেন। প্রশস্তিকার বলিয়াছেন, নোকে মনে 

করিত পুবাণপ্রসিদ্ধ পৃথু সগরাদি বুঝি কবিকল্পন। মাত্র, কিন্তু নব- 

নির্বাচিত বঙ্গেশ্বর গোপালেব গুণাবলি দেখিয়া! পৃথু সগরও অদ্ধেয় 

হইয়াছিলেন__-লোকের সংশয় বিদূরিত হইয়াছিল । (১) 
গোপ[লদেব যখন বঙ্গের মাতশ্তন্তার বিদূরিত করিযা “জলধেবস্ৃন্ধর।” 

জয় করিলেন, ষখন মিথিলা-মগধে বঙ্গের বিজয়কেতন উড্ডীন হইল-_ 

তখন বঙ্গবাহিনীর বীর হৃঙ্কারে শক্রর হৃদঘ বিকম্পিত হইয়। উঠিল । 
“তাহার অসংখ্য সেনাদল যুদ্ধ্থ প্রচলিত হইলে, সেনাপদাঘাতোখিত 

ধুলিপটলে পরিব্যাপ্ত হইয়া, গগনমগ্ডল দীর্ঘকালের জন্য বিহঙ্গমগণের 

বিচরণোপযোগী পদপ্রচারক্ষম' অবস্থ! প্রাপ্ত হইত বলিয়া! প্রতিভাত 

হইত ।” (২) গোপালদেবকে নিরন্তর রণে নিযুক্ত থাকিতে হইয়াছিল; 

স্থৃতরাং সেনাপদাঘাতোখিত ধুলিপটলে গগনমগ্ডল নিরন্তরই সমাচ্ছন্ 
থাকিত বলিয় কবি ইঙ্গিত করিয়া থাকিবেন। 

গ্রে।পাল 

€১) মুঙ্গের শাসন--য় গ্লোক। 

(২) মুঙ্গের শাস্ন-১ম শ্লোক। 



নবজীবন ৬৯ 
৮ পাটি ৯ লাসটি রাস্তা সা সিল খপাতিতী তা ছিল ও পাম্পি 

তাহার অজেয় বঙ্গবাহিনী “সমুদ্রপধ্যস্ত ধরণীমণ্ডল জয়” করিল 

_জয়-যোগা ভূমির অভাবেই ধেন আর যুদ্ধোছ্ধমের “প্রয়োজন নাই 

বলিয়া” গোঁপালদেব "তাহার “মদমত্ত রণকুগ্তরগণকে” বন্ধন-মুক্ত 

করিয়। দিলেন। এ যুগ পাল সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়ের যুগ-_বাঙ্গীলীর 

নবজীবনলাভের যুগ। পাঁল-বংশের কাহিনী, বাঙ্গালীর কাহিনী 

বলিতেছি, কেন ন। পালরাজগণ বাঙ্গালীই ছিলেন__তাহাদিগের সাম্রাজ্য 

বঙ্গ হইতে মগধাদিতে ক্রমে ক্রমে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। “গরুড়- 

স্তসম্তলিপি” ও “রামচরিত? তাহাদেব জনকভূমি নির্দেশ করিয়া দিয়াছে__ 

তাহা মগধ নহে, তাহ। “বস্থুধার শীর্ষস্থান” বরেন্দ্র শ্রীমৎ গোপালদেব 

দেই পুণাভূমির দ্বিতীয দশবল লৌকনাথ । (১) আজিও উত্তরবঙ্গে 

“গোপাল চিতাঁর ভিটা” নেই অতীত কাহিনী বহিয়৷ জীর্ণদেহে বর্তমান 
রহিয়াছে। 

গোপালদেবের বিজয় লাভ দেখিয়া মনে হ্য়, বঙ্গে কোন দিনই 

শক্তির অভাব ছিল না বাঙ্গালীব সাহসের অভাব ছিল না; অভাব 

ছিল উপযুক্ত নায়কের । যখনই তাহার অসন্ভাব ঘটিয়াছে, তখনই 
বঙ্গের পরাজয় ঘটিয়াছে। রাজ্যভার গ্রহণের পূর্বেবেই ত দেশে, দয়িতবিষু 

ব| ব্যপট বা গোপাল বর্তমান ছিলেন--কিন্তু তখন তাহারা জন- 

নারকত্ব লাভ করেন নাই। যখনই সেই মণি-কাঞ্চন সংযোগ ঘটিল, 

তখনই বাঙ্গালীর বিজয়-ভেরী দিকে দিকে নিনাদিত হইয়া উঠিল। 
অষ্টম এতাব্দীতেও বাঙ্গালার যে অভাব ছিল, দশ শতাব্দী পরও 

বঙ্গের প্রথম গবর্ণর হেষ্টিংদ সেই অভাবই পঞ্জাব প্রদেশে লক্ষ্য 
করিয়াছিলেন । (২) 

৫ 

€১) ভাগলপুর শাসন--১ম গ্রে।ক। 

(২) 72/61/7252 7০027721০72 2£1477%25 0 21452712৩--240 

[61)1091%, 1815 



৭০ বাঙ্গালীর বল 

গোপালদেব গৌড়মণ্ডল একচ্ছত্র করিয়া স্বর্গারোহণ করিলে, ধর্ম 
পাল পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তাহার অভিষেক-কাল। 

লইয়া অনেক মতভেদ (১) থাকিলেও ইহা নিশ্চয় 
যে, তিনি অষ্টম শতাবের শেষ পাদে রাজমুকুট ধারণ 

করিয়াছিলেন । ধশ্মপালের সুদীর্ঘ শাসনকাল বঙ্গের এক অভিনব 

স্বাধীমতা-লিপ্লার, বিপুল রাজ্য-বিস্তারের ও বিরাট উচ্চাকাজ্ষার যুগ। 

পতুরুদরধির” অশীশ্বব শশাঙ্ক যে ব্রত আরম্ভ করিয়াছিলেন, উত্তরাপথে 

সার্বভৌমত্ব লাভরূপ সেই মৃহৎ ব্রত, ধন্মপাল কর্তৃকই উদ্যাপিত 

হইয়াছিল । 
সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ধন্মপালদেব “মনোহর-ভ্রভঙ্গি-বিলীসে” 

( ইঙ্গিতমাত্রে ) ভোজ, মস্ত, মদ্র, কুরু, যছু, বন, অবস্তি, গান্ধার এবং 

কীর প্রভৃতি বিভিন্ন জনপদের নরপালদ্রিগকে পরাজিত 

কবিয়। (২) কান্যকুব্জেব বজশ্রীলাভ করিয়াছিলেন । 

কান্যকুকব্জের রাজসিংহাসন তখন সমগ্র উত্তরাপথের অধিপতি ইন্ত্রাযুধের 

করতলগত ছিল । উহ! লাভ করিতে বঙ্গাধিপকে ভোজ ও মতস্যদেশ 

[ বর্তম।ন রাঁজপুতানার অংশ বিশেষ ], কুরু ও যছু [বর্তমান পঞ্জাব 

প্রদেশ 72 গান্ধার ও যবন [ সিন্কুনদের উভয়তীরস্থ প্রদেশ 7, কীর 

[ বর্তমান জালামুখী ] এবং অবন্তি [[ মালব দেশের রাজধানী ] জয় 

করিতে হইয়াছিল । ইন্দ্রায়ুখ টজৈন-হরিবংশে বণিত উত্তর-দিকপাল। 

তাহার, রাজ্য গান্ধার হইতে "মিথিলার প্রান্তসীম]! পধ্যন্ত বিস্তৃত ছিল। 

ধন্মপাঁল 

বাঙ্গালীর দিখ্বিজয় 

(১) গৌড়রাজমাল__বরেন্ত্র অনুসন্ধনন সমিতি, ২২--২৪ পৃষ্ঠ । 
বাঙ্গালার ইতিহ।স- শ্রীযুক্ত রাঁখালদীন বন্দ্যোপাধ্যায়, ৭ম পরিচ্ছেদ 

প্রথম ভাগ । 

(২) খালিমপুর শাসন-__১২শ শ্লোক । 

ভাগলপুর শাঁসন__ওয় শ্লোক । 



নবজদীবন ৭১ 
শ্রষ্থি লাস লাখ তিতা ৪৯:৫৯ লী সি ঠসিএাসি তি তিল ৪ সিল সিল িতাস্িতী সি পিসির সিরা পাস % পট তালা সপিজা্পিটি 

নারায়ণ পালদেবের নারে লিখিত যা যে, ইন্দ্ররাজ প্রভৃতি ্ 

অরাতিবর্গকে জয় করিয়া ধন্মপালদেব মহোদয়শ্রীী বা কান্কুব্জ লাভ 

করিফ়াছিলেন। ভোজ; মত্স্য, কুরু প্রভৃতি জনপদের অধীশ্বরগণ 

সম্ভবতঃ ইন্দ্রায়ুধের সামন্ত ছিলেন । ধর্শপালের বিপুল বাহিনী দর্শনে 

ভীত হইফা তিনি বিন। যুদ্ধেই পরাভব স্বীকার করিলেন, তাহার সামন্ত- 

গণও ধন্মপালের নিকট “প্রণতিপরায়ণ” হইলেন । গান্ধার হইতে পূর্ত্ব- 
সমুদ্র বা বঙ্গোপসাগর পধ্যস্ত বাঙ্গালীর রাজ্য বিস্তৃত হইয়া পড়িল__ 
বাঙ্গালীর জয়গানে ভারতবর্ষ মুখরিত হইব! উঠিল । কান্তকুব্জের, রাজ- 
সিংহাসনের জন্য চক্রাঘুধ ধশ্মপালের নিকট যাঁচক হইলেন। ধর্মপালও 

অনায়াসে তাহা চক্রায়ুধকে দান করিয়া রাজন্যসমাজে সাধুবাদ লাভ. 

করিলেন । 

যে বিরাট সেনাকটক ধশ্মপালদেবের রাজ্য-বিজয়-ব্যাপারের উত্তর- 

সাধক ছিল, তাহা বাঙ্গালী সেনার কটক! প্রতিহাররাজ ভোজের 

সাগর-তালের শিলালিপিতে ধশ্মপালের সৈম্তগণ বাঙ্গালী [বঙ্গান্] 

বলিয়! পখিচিত এবং ধশ্মপাল বঙ্গপতি বলিয়া আখ্যাত। সহশ্বাধিক 

বর্পবে এ কাহিনী হয় ত আধুনিক বাঙ্গালীর নিকট কবি-কল্পনা বলিয়া 

মনে হইতে পারে । কিন্তু ইহা কল্পনা! নহে-প্রাণস্পন্দনের ন্যায় তীব্র 

সত্য ঘে, এই বাঙ্গালী একদিন তাহার চলিঞু দেবতার পতাকাতলে 

সমবেত হইয়। ভৈরব হুস্কারে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়াছিল। শক্রপক্ষের 

প্রশস্তিকার পর্যন্ত তাহাদিগকে এককালে “দুর্বার বৈরি” বলিয়! 

পরিচিত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন । 

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গুর্জরের অধীশ্বর বৎ্সরাজ একবার গৌড়-বঙ্গ 

জয় করিয়া! উত্তরাপথে প্রতৃত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন, কিন্তু রাষ্ট্রকুটরাজ 
বিতীয়-নাগভটট  ঞ্রুবের নিকট পরাজয় মানিয়৷ তাহাকে মরুভূমে 

পলায়ন করিতে হইয়াছিল। তাহার পুত্র দ্বিতীয়- 
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নত 

শখ. বাঙ্গালীর বল 

নাগভ্ট পিতার উচ্চাকাজ্ষী হৃদয়ে ধরিয়া যখন গুজ্জর সিংহাসনে 

আরোহণ করিলেন, তখন দেখিলেন সদর বঙ্গের বিজয়ী বীরের জয়গানে 
* পঞ্চনদ, রাজপুতানা ও মালব পরিপূর্ণ__কুরু, যদ, যবন, গান্ধার প্রভৃতি 

জনপদের নরপালগণ তাহার চরণে প্রণতি-পরায়ণ ! সীমান্ত প্রদেশে 

গোপগণ, বনে বনচরগণ, গ্রামে জনসাধারণ, গৃহচত্বরে ক্রীড়াশীল শিশু, 

বিলাসগৃহে শুক পধ্যন্ত তাহার জয়গান করিতেছে । (১) 

কান্তকুজ্জের দিকে চাহিয়৷ দেখিলেন, সে রাজনিংহাসনে ইন্দ্রাযুধের 

সায় প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি আ'র নাই, তাহার স্থানে গৌনপতি ধন্ম- 

পালের দানে পরিপুষ্ট- ধন্মপালের সামন্ত- চক্রাযুণ উপবেশন (২) 

করিয়াছেন। শুনিলেন, ধন্মপাঁল কান্যকুক্জ জয় করিয়। চক্রাযুধকেই তাহা 

দ্রান করিয়াছেন। নাগভট্র তখন এই “পরাশ্রিত” কান্তকুজপতির বিরুদ্ধে 

যুদ্ধাভিযান করিলেন। নাগভট্রের সাহস ছিল, বীধ্য ছিল__অসাধারণ 

রণ-নৈপুণ্য ছিল। তাহার কৌমার কালের প্রজলিত প্রতাপানলে 
“অন্ধ -টসন্ধব-বিদর্ভ-কলিঙগ”-নরপালগণ ইতিপৃর্ধেই পতঙ্গের ন্যায় দগ্ধ 

হইয়াছিলেন । (৩) 
এ যুদ্ধে চক্রামুধ পরাজিত হইলেন বটে, কিন্তু নাগভট্র দেখিলেন 

শরণাগত-রক্ষক “দুর্বার বৈরি” ধন্মপাল যুদ্ধার্থে আগমন করিয়াছেন 

তাহার “বর বারণবাজি” ও রথ সমূহ একত্র সমাবিষ্ট হইয়। দিউমগুল 

ঘনান্ধকারে সমাবৃত করিয়াছে । কোন্ স্থানে উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ 

ঘটিয়াছিল তাহ জীনিবার উপায় নাই । যুদ্ধে ধর্মপালের পরাজয় 

ঘটিলেও শবক্রগণ বঙ্গবাহিনীর শক্তি বিশেষরূপেই বুঝিয়াছিল এবং বিজয়- 

(১) খালিমপুর শাসন-_-১১শ--১৩শ শ্রোক । 

(২) ভাগলপুর শাসন--৩য় শ্লোক । 

(৩) 47/22/9241 57/29/4724. : 40002] ি০1907৮719০3-04, 

7 28. 



নবজীবন ৭ 
পি তি পার সিপাতিপা পা পাত লা পাত পি পস্ছি ৯ ত% লস ৪ পাঁছি পি পাটি ডি পাি লাছি এসি ছি পি লি বাসি পাপা পা ৮৮৯৮ লস পাস 

প্রশত্তি রচনা কালি তাহাদিগকে দরবার বৈরি” (বলিয়া ডিভি 

করিয়াছিল । 

বাঙ্গালীর রাজ্য-বিস্তারের আকাজ্ষ। তখন যে কত প্রবল ছিল, ধর্্- 
পালের নৌবল ও হন্তি অশ্ব .রথাদ্ির বর্ণনাতেই তাহা প্রকাশিত 

রহিয়াছে । তিনি যখন “প্রকট-লীলা-চলিভ-সেন! 
বল-সমভিব্যাহারে দিগ্বিজয়ার্থ বহির্গত” হইতেন, 

তাহার অগ্রগামী “নাসীব” নামক সেনাসমূহের চরণঘাতোথখিত ধূলিপটলে 

দ্রশ দিক আচ্ছন্ন ভইয়। যাইত, তীাহাব ভাগীবধী প্রবাহে বর্তমান “নানা- 
বিধ নৌবাটক” [ রণতরী ] “সেতৃবন্ধ নিহিত টৈলশিখর শ্রেণীরূপে” 

লোকের মনে বিভ্রম উত্পাদন করিত | (১) 

যাহার ঘনসন্নিবিষ্ট “ঘনাঘন” নামক রণকুগ্তরনিকরেব ঘট। [ব্য 

জলদজালবৎ প্রতিভাত হইয়! দিনশোভাকে শ্যামায়মাঁন করিয়া রাখিত 

বলিয়া লোকের মনে নিরবচ্ছিন্ন “জলদ-সময়-সন্দেহ” উৎপাদন করিত, 
যাহার রাজধানীতে “সমস্ত জন্ৃদ্বীপ-ভূপাল” সর্বদা অনন্ত পদ্াতি সম- 

ভিব্যাহাবে বাজপূজার জন্য সম্মিলিত হইতেন, “অনেক উদীচী নরপতি” 

ধাহাকে অসংখ্য “হয়-বাহিনী” উপহার স্বরূপ প্রদান করিয়। পরিতুষ্ট 
করিতেন--তীহার জয়গানে উত্তর :ও দক্ষিণ ভারত মুখরিত হইয়াছিল-_ 

তাহার লক্ষণতুলা অনুজ বাকৃপাল, জোষ্টের শাসনে অবহিত থাকিয়া 

একচ্ছত্রাধীন দশদিক শক্রপতাকিনী-শৃন্ত করিয়াছিলেন । (২) গে 

হ্যায় (বিচক্ষণ মন্ত্রীর মন্ত্রণাবলে তিনি “অখিলদিকের স্বামী” বূপে 

প্রতিষ্ঠিত (৩) হইয়া! বাঙ্গালীর জয়গানে সমগ্র ভারতবর্ষ পরিপূর্ণ করিয়া 
ছিলেন। খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর ইতিহাস তাই বাঙ্গালীর বাহুবলের 

বঙ্গবাহিনী 

০) খালিমপুর শীসন--১১শ ও ১৪শ গ্লেক । 

(২) ভগলপুর শীসন-__ধর্থ শ্লোক। 

(৩) গরুড় স্তস্তলিপি--হয় গ্লে/ক। 



৭8 বাঙ্গালীর বল 

অনুপম ইতিহাস-_অধুনা। দুর্বল বাঙ্গালী তখন উত্তরাপথের সার্বভৌমত্ব 
লাভ করিয়া ভারতে পুজিত হইয়াছিলেন। 

দিগ্বিজয়-প্রবৃত্ত ধশ্মপালের বঙ্গসেন! উত্তরে হিমবৎ শৈলের পশ্চিম 

ভ।গে অবস্থিত কেদারতীর্থ এবং দক্ষিণে সেতুবন্ধের সন্নিহিত তীর্থরাজ 
গোকর্ণ পধ্যন্ত জয় করিয়া বঙ্গরাজ্য সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত স্ুবিস্তৃত করিয়া- 

ছিলেন বলিয়৷ মুঙ্গের-শাসনে প্রকাশিত রহিষাছে | (১) এদিকে 'মধ্য- 

ভারতেও বঙ্গের শক্তি স্থপ্রতিষ্ঠিত হুইয়াছিল। রাষ্ট্রকূটরাজ শ্রীপরবল 

মধ্যভারতে যে স্বাতন্ত্র রক্ষা কবির়াছিলেন তাহ] ধর্মপালেরই আশ্রয়ে । 

ধশ্মপালদেব স্বর্গারোহণ করিলে দেবপাল নিব্বিবাদে পিতৃরাজ্য লাভ 

করিয়া পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিলেন । তাহারও পিতার ন্যায় 

বীরত্বগর্ব ছিল, পিতার ন্যায় উচ্চাকাজ্ষা ছিল, 

সার্বভৌম নরপতি হইবার প্রদীপ্ত উৎসাহ তাহাকেও 
সসৈন্যে দিকে দিকে ধাবিত করিয়াছিল । কোথায় জনকভৃ বরেন্দ্রী, 
আর কোথায় কাননপরিবেষ্টিত উত্তন্গ বিদ্ধ্য শৈলমাল।_তাহার দিগ্বিজমী 
বঙ্গসেনা সকল স্থানেই গমন করিয়াছিল | (২) রেবাজনক বিন্ধ্যগিরি 

হইতে গৌবীজনক হিমালয় এবং বাল।রুণকিরণোজ্জল পূর্বব সমুদ্র হইতে 

অন্তাচলাবলম্বী ক্লান্ত রবির রক্তরাগরঞ্রিত পশ্চিম সমুদ্র পধ্যন্ত সমুদয় 

ভূভাগ একদিন বঙ্গসেনা জয় করিয়া «করপ্রাদ”প করিতে সমর্থ 

হইয়াছিল (৩) -_“চকার করদাং শ্রীদেবপালো ন্ূপঃ 1৮ 

কথিত হয়, দেবপাল তাহার বৃহস্পতি তৃল্য মন্ত্রীকে চন্দ্রবিষ্বা্কারা 

সআাট দেবপাল 

(১) মুঙ্গের শাসন--৭ম গ্নেক। 

(২) মুঙ্গের শাসন--১৩শ গ্লেক। রাটী ব্রহ্গণদিগের কুলগ্রন্থে দেবপালের নাম 

পাওয়া যায়_:/. 44. 5. 9.--৬০1. 1], 2], 

(৩) গরুড় স্তক্তলিপি--৫ম শ্লোক 



_নবজীবন ৭৫ 
পতিতা ৯০৫৯ ত ৯ জা রছিলাসিল ১৪ স্পা ত খিল শাসপটি উাসির্টি পারা সিল সপিসটপিউিহনি 

মহার্হ ও আসন প্রদান করিয়া, * স্বয়ং নচকিতভারের সিং হাসনে উপবেশন 

করিতেন (১)। তখন রাজমন্ত্রীই লোকনায়ক রূপে 

সম্পৃূজিত হইতেন-লোকমতের উপরেই তীহার 
পি্তৃপিতামহের রাজসিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াহিল। স্ুতরাঁৎ সে 

শক্তির সমক্ষে সেকালে “নানা-নরেন্দ্র-মুকুটাক্কিত-পাদপাংস্থ” মহারাজ- 

চক্রবর্তীকেও অবনত থাকিতে হইত । সেন ভূপালপিগের সময়েও যে 

লোকমত প্রবল ছিল তাহার পরিচয় ভূমিদান সম্বন্ধীয় লেখমালায় 

পরিস্ফুট আছে। উদাহরণ স্বরূপ লক্ষ্ণসেনের পঞ্চম বা বারুইপুরের 

সন্নিকটে আবিষ্কৃত তাত্রশাসনের উল্লেখ করা যাইতে পারে । ভূমিদান 

করিয়া তিনি শাসনে কীন্তিত এবং অকীন্তিত অন্ঠান্ত সমুদায় রাজান্ুগ্রহ- 

জীবিদিগকে এবং জনপদবাঁসিদিগকে যথাযোগ্য সন্মান করিতেছেন, 

জানাইতেছেন ও আদেশ করিতেছেন-_-আপনাদের অভিমত হউক-_ 

“ঘথার্থং মানয়াতি বোধয়তি ক্ষমাদিশতি চ-_মৃতমস্ত ভবতাম্।” 

জন্মতের প্রাধান্য 

“ভূমি বিক্রয়ের প্রথ। গুচলিত হইবার পর, অনেকদিন পধ্যস্ত 
যাহাকে তাহাকে ভূমি বিক্রয় করিবার উপায় ছিল না;__কাহাকেও 

বিক্রয় করিতে হইলে তদ্ঘিষয়ে গ্রামের লোকের অনুমতি গ্রহণ করিতে 

হইত। কাহাঁকেও ভূমিদানের পাত্র বলিয়৷ নির্বাচন করিবার অধিকার 
রাজার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিলেও, প্রাচীন প্রথার মধ্যাদা রক্ষার্থ, 

ভূমিদান করিবার সময়ে রাঁজাকেও প্রজাবর্গের সম্মতি গ্রহণ করিতে 

হইত; প্রজাশক্তিকে সর্বতোভাবে অস্বীকার করিবার নিয়ম ছিল না। 

সে শক্তিকে তুচ্ছ করিবার সম্ভাবনাও বড় অধিক ছিল বলিয়া বোধ 
হয় না। কারণ সে শক্তি কখন কখন রাজ! নির্বাচন করিত, কখন 
বা রাজশক্তির অপব্যবহারে অসহিষ্ণু হইয়া, রাজসিংহাসন আক্রমণ 

(১) *সিংহাসনং সচকিতঃ ন্বয়মাসপাঁদ:"_ গরুড় স্তস্তলিপি--"ম শ্লোক । 



'শ৬ বাঙ্গালীর বল 

করিত। এবপ প্রমাণ এই সকল প্রাচীন লিপিতেই প্রচ্ছন্ন হইয়া 

রহিয়াছে । তাহা স্মরণ করিলে মনে হয়, -প্রকৃতিপুঞ্জের চির সঞ্চিত 

অধিকার সমূহ স্বীকার করিয়া রাজযপালন করিতে হইত বলিয়াই, 

দ্ানকালে তাহাদের সম্মতি গ্রহণেব জন্য রাজাকে “মতমস্ত ভবতাম্” 

বা তদনুরূপ বাক্যাবলী দানপত্রে উত্কীর্ণ করাইতে হইত” (১)। 

দেবপাল যেমন বিক্রমে অপার ছিলেন, তাহাব মুনত্রী কেদার মিশ্র 

ব্রাহ্মণ হইয়াও তেমনি অসীম বীবত্ব প্রকাশ করিয়। মুহুর্তে শক্রর “ভট- 

ভিমান” [ যোদ্ধা বলিয়া অভিমান ] বিনষ্ট করিতেন । 

বাঙ্গালী ব্রাঙ্গণেব এইরূপ বীবত্বখ্যাতি কবিকল্পিত 

নহে; পরবর্তীকালে কুমারপাল দেবেব মন্ত্রী বৈছ্যদেবের কামরূপ-জয়- 

বৃত্তাস্ত আজিও '্রশস্তি-পত্রে প্রকাশিত রহিফ্াছে । (২) দেবপালের 

মন্ত্রীপুত্র সেমেশ্বর বিক্রমে ধনগ্ুয়ের সহিত তুলিত হইয়া, ব্রাহ্মণের 

সমরপটুতার কাহিনী ব্যক্ত করিতেছেন । (৩) পরবর্তীকালের বজগ- 

সাহিত্য এবং ইতিহাসও এ পরিচয প্রদান করিয়া থাকে । সুতরাং যুদ্ধ- 

ব্যবসায় যে শুধু নীচ বর্ণেব অনুষ্ঠেয় কম্ম এরূপ বিবেচনা করিবার কারণ 
নাই । সেকালের মসীজীবি বাঙ্গালী যে আবশ্তক হইলে অসি ধারণেও 

পটু ছিলেন, কেদার মিঅ, বৈদ্যাদেব বা ধনঞ্জয় তাহারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত | 

সমরপটু ব্রাহ্মণ 

দেবপাল সর্ব! সমরে লিপ্ন থাকিয়! সকলোত্তরপথের একাধিপত্য 

লাভ করিবার জন্ত চেষ্টিত হ্ইয়াছিলেন বটে, কিন্তু উত্তরাপথের 

সম্মিলিত রাজন্যশক্তি তাহাকে সতত বাধা 'প্রদান 

করিতে লাগিল; সার্বভৌমত্ব লাভের জন্য বাঙ্গালীর 

এই তৃতীর উদ্যম বিফল হইলেও, দেবপালের প্রতিষ্ঠ। 

বঙ্গের আলেকজান্দার 

দেবপালের রাজ্য-বিজয় 

(১) গৌড়লেখমালা-_৬ পৃঃ । 
(২) কমৌলি শাসন--১৪শ গ্নেক, ৩৪শ গ্লোক। 

(৩) গরুড় স্ুস্তলিপি--নম শ্লোক, ২২শ গ্লোক। 



নবজীবন ৭৭ 
৪টি পাটি সিল 2 পাপা সিলসিলা ্পিস্টি পা খাসির উিতীিত সিএ ্ পিিস্সিপিসিপী স্টিল তি লা্টিতা সিসির ৯ পাস ৬ পাস উিলী সিসিলাসিছি পাটির সি শপ স্পিস্িপাস্টিপাসিলী পাপা াস্িবাসিরাস্টিপাসটি লীসিপস্সিপািতিসিনী সিপাসিলা 

অক্ষুপ্নই রহিয়াছিল। তিনি “উৎকলকুল উৎকিলিত ত” করিলেন, হ্ণ- 

গর্বব “খবকীকৃত” হইল। ভ্রবিড়-গুঙ্জর নাথের দর্প চুর্ণ করিয়া, কামরূপ- 
পতিকে সন্ধি করিতে বাধ্য করাইয়া দেবপাল দীর্ঘকাল পধ্যন্ত সমুদ্র 
মেখলা ভরণ। বন্ুন্ধরা উপভেগ করিয়াছিলেন। (১) 

একদিকে হিমালয়, অপরদিকে সেতুবন্ধ--একদ্িকে বরুণ নিকেতন, 

অপরদিকে লক্ষ্মীর জন্মনিকেতন [ ক্ষীরোদ সমুত্র ) এই চতুঃসীমাবাচ্ছিন্ 

সমগ্র ভূমণ্ল দ্রেবপাল 1নঃসপত্রভাবে ভোগ করিতেন । (২) এই 

রাজমধ্যাদ। লাভের যাহার। প্রধান সহায় হইয়াছিল, তাহ।র। এই 

বাঙ্গালার মাটাতে জন্মলাভ করিয়া বাঙ্গ'লার ফলে ও জলেই পরিপুষ্ট 

হইয়াছিল। একদিকে বিদ্ধ্য পর্বত এবং অপর দিকে হিমালয় 

এতছুভয়ের মধ্যবর্তী প্রদেশ তাহরাই জয় করিয়াছিল । 

প্রশস্তিগুলি অতুযুক্তিতে পরিপূর্ণ বটে, কবিকল্পনা ধন্মপাল বা দেব- 

পালদেবের কাহিনীকে মনোহর বর্ণে অন্রঞ্িত করিয়াছে বটে, কিন্ত 

সে উতপ্রেক্ষা ত্যাগ করিলেও উহাদের ভিতর হইতে 

যেতত্ব সত্যের মত আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়, 

তাহাতেই প্রকাঁশ করে থে, বাঙ্গীলীর উচ্চাকাঁজ্ষ। ও বাহুবল একদিন, 

অধুন। ধ্বংসাবশেষে পরিসমাপ্ত বরেন্দ্রীর রাজনগরী হইতে প্রবল বেগে 

প্রবাহিত হইয়া, সমগ্র উত্তর ও দক্ষিণ ভারত পরিপ্লাবিত করিয়াছিল; 

হিমশৈলসমাশ্রিত কেদার তীর্থে বা সেতুবন্ধ-সন্িহিত গোকর্ণে, 

পুরুষোত্তমে কি ত্রিবেণী সঙ্গমে-অরুণরাগরঞ্রিত লবণপমুদ্রতীরে, কি 

লক্ষমীর জন্মনিকেতন ক্ষিরোদ সমুদ্রের বেলাভূমে একদিন বন্গবাহিনীর 

প্রশান্ত 

(১) উৎকীলিতোতকলকুলং হত হুণগর্ববং খব্বাকৃত দ্রবিড়-গুর্জর-নাথদর্পং ইত্যদি 

গরুড় স্তম্ভলিপি--১৩শ শ্রেক । 

(২) মুঙ্গের শাসন--১৫শ শ্লোক । 



৭৮ নানা নল 
টরি্প রা সির সকাসিতে তিল ৯৫ লি পাত ৮ তি পসি পি পাটি পাটি পাটি পাতা সিপাস্সিপ্ি ৯ পি পি পাছি লা বাটি পি লাি কাস্ট পর্ণো পাপা ৪৯৯ পাচ্ছ পািপাসপী 

 জয়ডঙকা নিনাদিত হইয়াছিল-_হুণ; ও শুজ্র,. ভোজ ও মতস্ত, কুক ও 

যদু, কীর ও গান্ধার একদিন বঙ্গসেনার চরণমূলে আনতশীর্য হইয়াছিল । 

বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ যেমন মন্ত্রণায় বৃহস্পতি ছিলেন, তেমনি সমর- 

কৌশলেও ধনগ্রয়রূপে প্রতিভাত হইতেন এবং “সাক্ষাদ্দিবম্পতি-বিক্রম” 

বলিয়া জনসমাজে পরিকীত্তিত হইতেন-__বিহারের বীরভদ্র পধ্যন্ত 

বাঙ্গালীর বাহুবলের নিকট পরাজয় মানিত। (১) উতসাহশক্তি, 

মন্ত্রশক্তি ও প্রভূশক্তি (২) একদিন স্থশীলার ন্যায় বঙ্গরাজের চরণ সেবা 

করিত--কানম্বোজের হয়-বাহিনী,“ঘনাঘন” নামক রণকুগ্জর-ঘটা, প্রবল 

“নাসীর” সেন! প্রভৃতির ন্যায়, বাঙ্গালার নৌবাটক (রণতরী) গঙ্গা প্রবাহে 

শৈলের ন্যায় প্রতিভাত হইত--তাহার “নৌবাট হীহীরবে” (৩) একদিন 

' সমগ্র দক্ষিণবঙ্গ কম্পিত হইয়। উঠিত, বাঙ্গালী নরপালের সমুচ্চ 'প্রাসাদ- 

শিখর একদিন “পরাজিত শক্রনরপাল-মুকুট-সমাহৃত” স্বর্ণঘার। নিম্মিত 

সিংহমুণ্িতে স্থবশোভিত থাকিত ! (৪) 

বাঙ্গালার আলেকজান্দার মহারাজাধিরাজ দেবপাল যে শুধু 

রাজাবিস্তার করিতেই ব্যস্ত ছিলেন, তাহা নহে । নানাস্থানে বিহার ও 

সজ্বারাম নিশ্নাণ করাইয়! বরেন্দ্রীর শোভা বুদ্ধি করিতেও কুন্তিত ছিলেন 
ন।। বহুযুগ পর বিসুধা শিরে। বরেন্দ্রীমগ্ুল- 

চুড়ামণি কুলস্থান” বরেন্দ্রমগুলের এক নিভৃত 

প্রান্তরমধ্যে ভূগর্ভ হইতে যে নকল গৃহ, গ্রকোষ্ঠ ও মুণ্তি প্রভৃতি আবিষ্কৃত 

হইতেছে তাহা দেখিলেই মনে হয় পালরাজদ্িগেরকালে বরেন্ত্রমণ্ডল 

পাহাড়পুর স্তূপ 

(১) কমৌলি শানন-_১৪শ গ্লেক। 
(২) বাণগড় শাসন-_৯ম শ্রে।ক। 

(৩) কমৌলি শাসন-_-১১শ শ্লেষক। ““নৌবাট হীহীরব, নৌবাহিনীর বিজয়োল্ল(স- 
জ্ঞাপক হ্র্-ধ্বনি ।***হতরাং.ইহাঁকে এক শ্রেণীর রণ-নিনাদ বলিয়াই গ্রহণ করিতে 
হইবে” ।-_-গৌড়লেখমাল--১৪০ পৃষ্ঠা _পাদটাক1। 

(8) কমৌলি. শাসুন_ ৭ম শ্লোক। 



নবজীবন ৭৯ 
পিসি? সিতিস্ছিপীস্িতী সী সিশীসটি লস পি তি সিসি এ পোপের সিটি্সিতিস্পিপাসি পাঁছি পাপ পাল সিপাস্পির্শ পরি স্পিপীস্পিপাসির্ণা উপ উর্পাসি বাসি পাস পা লিপি পিসি সিসির সিতিসিরাসি পসিপরসসিল সিসি পা পিপি পিসি 

একটা সিদ্ধ স্থান বলিয়া ভারতে পরিচিত ছিন। সে আজ বহু- 
বৎসরের পুরাতন কথা, যখন রাজকাধ্য ব্যপদেশে পাহাড়পুরের সন্গিকটে 

যাইতে হইয়াছিল, তখন'এই স্থবুহৎ স্তপ দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম 
এবৎ উহার গাত্র হইতে কয়েকখানি ছোটে! ছোটো। মুন্ময় মুদ্তি আনিয়া 

স্ব্গগত এঁতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সি, আই, ই মহোদয়ের হস্তে 
দিয়াছিলাম ; তখন নানা আলোচনার পর ইহাই সিদ্ধান্ত করা গিয়াছিল 
ষে, পাহাড়পুর স্তপ খনন করিতে পারিলে নান। মূল্যবান এঁতিহাসিক 
তথ্য লাভ করিবার স্থযোগ হইবে । হইয়াছেও তাহাই । বরেন্দ্রের 
সভ্যতা, সংস্কৃতি ও শিল্পকলার জাজ্জল্যমান প্রমাণ পরম্পরা এখন পাহাড়- 

পুরের গর্ভ হইতে আবিষ্কৃত হইতেছে 

সে আজ বহুদিনের পুরাতন বার্ধক্যজীর্-কাহিনী। খুষ্টীয়-সপ্তম 
শতাব্দীতে পরিব্রাজক ওয়ান্চোয়ং পৌগুবদ্ধনে আসিয়া ষে 
সঙ্ারামে সাঁত শত বৌদ্ধ সন্্যাসীকে বাস করিতে দ্রেখিয়াছিলেন, 
পাহাড়পুর স্তপ খনন করিয়া এখন সেই সঙ্খারামের মুল মন্দিরের 

চারিধাবে বহুসংখ্যক প্রকোষ্ঠ বাহির হইতেছে । এই সজ্বারামেই 
সাত শত বৌদ্ধ-ভিক্ষু বাম করিয়া চতুর্দিকে বৌদ্ধ প্রভাব ও 
প্রতিভা বিস্তৃত করিয়াছিলেন-_-ইহারই নাম ছিল সোমপুরী মহাবিহার, 

যাহার বিনযবিত স্থবির বাধ্যেন্্র ভদ্র বুদ্ধগয়ায় যাইয়া একটা বুদ্ধ প্রতিম। 

প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। নালন্দার শিলালিপি, এঁতিহাসিক' লেখক 
তারানাথের রচন। এবং পগ্-সাম্জন্-জাঙ্গ নামক প্রাচীন গ্রন্থ প্রভৃতি 

হইতে ইহাই জানা যায় যে, দেবপাল সমগ্র বরেন্দ্র প্রদেশ অধিকার 
করিয়া এই বরেন্দ্রীতেই 'সোমপুরী নামক স্থানে একটা বৃহৎ বিহার 

নিশ্মাণ করাইয়াছিলেন। যে সকল মৃন্ময় মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহ 

হইতে বলিতে পার। যায় যে, একালের পাহাড়পুর, সেকালের সেই 
ন্থবিখ্যাত সোমপুরী মহাবিহার। বিশেষজ্ঞগণ এখন একবাক্যে 
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বলিতেছেন, পাহাড়পুর বা সোমপুরীর শিল্পাদর্শ ই স্দুর যবদ্বীপের 
স্ববিখ্যাত বরোবছুর ও কাম্বোজের আক্ষোর-ভাট মন্দিরের গঠন-রীতির 

জন্মদাতা । বাঙ্গালার বরেন্দ্রের স্থাপত্যরীতি যাভায় যাইয্জ! নিজেকে 

স্থপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল ৷ বরোবছুর এখন বিমুদ্ধ পরিব্রাজকদিগের সম্রদ্ধ 

প্রশংসার সামগ্রী, আর সোমপুরী এখন বিলুপ্ত ও বিস্বত। বাঙ্গালী 
এতদিন পধ্যন্ত তাহার ব্বদেশের গৌরবের সন্ধান লয় :নাই-_-আন্মবিস্বৃত 

জাতির মোহনিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়াই যুগের পর যুগ কাটাইয়! দিয়াছে ! 

বিষয়বস্তর দিক হইতে আলোচন। করিলে দেখ! যাইবে যে, 

বাঙ্গালার এই মহ। বিহারে নানাধুগের নানা ধন্মমত ও শিল্পাদর্শ মিলিত 

হইয়াছিল । বৌদ্ধ, জন, শৈব, শক্ত ও বৈষ্ণবমত 
ভাক্কধ্যের মধ্য দিয়া আজিও পাহাডপুরের প্রত্ব- 

সম্পদের মধ্যে বর্তমান আছে । ভাকঙ্কধ্যের অসাধারণ 

প্রাচুষ্য ছিল এই পাহাড়পুরের স্তপে। শিল্পের প্রধান তিনটী ধার|__ 
ভাব পন্থা, রূপক পন্থ। ও বাস্তব পন্থ।, সে সকলেরই স্থুযোগ্য বহু নিদর্শন 

পাহাড়পুরে আবিষ্কৃত হইয়াছে । আবিষ্কৃত মুত্তিগুলি দেখিলে ইহাই 

মনে হয় যে, সেকালের গৌড়বঙ্গের শিল্পিগণ শুধু থে স্থিতিশীল মৃত্তিই 
প্রস্তুত করিতে জানিতেন তাহা নহে, উহার! গতিপ্রধ।ন শিল্প-রচনাতেও 

অদ্বিতীয় ছিলেন- বালী ও স্থুগ্রীবের যুদ্ধ, স্থভদ্রাহরণ, নীলকঠের বিষ- 

পান ও শোকাকুলা পার্ধতী, মন্দির-পথে ঘণ্টাবাদক পূজারীর দল, পত্র 
ও তরবারি হস্তে সৈনিক প্রভৃতি গতিচিত্রের নিদর্শনরূপে গৃহীত হইবে । 

স্থাপত্যের দিক হইতেও বিচার করিলে দ্রেখা! যাইবে যে, পাহাড়- 

পুরের আদর্শ ছিল ব্রদ্ষদেশ, যবদ্বীপ ও কাম্বোজের স্থাপত্য কীপ্ডির 
আদর্শ। গৌড়ীয় ভাস্করের প্রাধান্তই ছিল সেকালে ভারতমান্। 
গৌড়ী-রীতির বৌদ্বমুত্তিগুলি মগধের নানাস্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে-_ 
ঘেমন পাটনায়-ও গ্রয়ার। তাই বলিতে ইচ্ছা হয় যে মগধের শিল্পরীতি- 

স্পা 

গৌড়ীয়শিল্ের 

প্রাধান্য 
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ছেল গৌড়শিল্তাদের শিল্পরীতি | আলঙ্কারিক শোভনতা এবং স্বাভাবিক 

স্থষমার প্রাচুধ্যে ও ভাবপ্রকাশের দক্ষতায় গৌড়ীয়রীতি এমনই ছিল ষে 
বাঙ্গালীকে অজস্তা বা ইলোরার গুহামন্দির ঘ্বারে লজ্জায় ভ্রিয়মাণ হইতে 

হয় না। প্রাচীন গৌঁড়শিল্প যখন ভারতের প্রাচ্য ভূভাগকে সম্পূর্ণরূপে 
নিজের শিষ্ত করিয়াছিল, ভারতের অন্যান্ত শিল্পকেন্দ্রগুলি তখন 

মূরণোন্ুখ হইয়াছে। বৌদ্ধযুগের পর তান্ত্রিক তত্ব উদ্ভৃত হইয়াছিল 
বাঙ্গালায় এবং প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিল_ শুধু ভারতে নক, সমগ্র 

এশিয়ায় । তান্ত্রিকযুগের সাহিত্য ও তান্ত্রিক ধন্মবিধি বাঙ্গালাদেশেই 

প্রথম জন্ম ল/ভ করে । বাঙ্গালার তন্ত্ববদ কি ভাবে উচ্ছ্বসিত জলতরঙ্গের 

মত স্ম্গ্র এশিয়ায় বিস্তার লাভ করিয়াছিল, বাঙ্গালার ভাবধারায় ও 

ধীশপ্তির ইতিবৃত্তকার সে তত্বের আলোচন। করিয়া যশন্বী হইবেন সন্দেহ 

নাই । এই তন্ত্রবাদের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালায় রূপশিল্পের নব অভ্যুত্থান 

হইয়াছিল এবং বাঙ্গালার সেই বরূপনীতি তাহার সাহিত্য ও ধশ্মতত্বের 

সঙ্গে সঙ্গে দুর দূরাস্তরে বিস্তৃত হইয়াছিল । বঙ্গ-গৌড় সম্রাট দেবপালের 

কালে আসাম ও কলিঙ্গ গৌড়-সাআ।জ্যের অন্তর্গত থাকায় গৌড়শিল্পরীতি 

সেদিকেও প্রসার লাভ করিয়াছিল । পাহাড়পুরের বলরাম, নেপালের 

লোকেশ্বর, ময়ুরভঞ্জের নাগমৃত্ডি, খিচিংএর মুহাদেব প্রভৃতির তুলনামূলক 

আলোচনা করিলে গৌড়রীতির প্রাধান্ত ও বিস্তার বর্তমান কালের 

আত্মবিস্থত বাঙ্গালীর চোখেও প্রতিভা ত হইবে বলিয়াই আশা করি। 

“ধম্মপাল দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং তিনি থুষ্টাব্বের নবম 

শতকের প্রথম পাদেও জীবিত ছিলেন । তাহার পুত্র ও উত্তরাধিকারী 
দেবপালের প্রায় চলিশ বৎসরব্যাপী রাজত্বকীলে গোঁড়ীয়-শিল্পের অকস্মাৎ 

প্রভৃত উন্নতি হইয়াছিল । ****** এই উন্নতি প্রকৃতপক্ষে ভারতে একটা 

নৃতন শিল্পরীতির উতৎপত্তি। ***গোঁড়ীয় ভাস্করের মুণ্তি খুষ্টাব্বের নবম 
হইতে দ্বাদশ শতক পধ্যস্ত পশ্চিমে শ্রাবন্তী, দক্ষিণে পুরী ব। পুরুষোত্তম, 

ত 
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পূর্বে ব্রন্গ, শ্বাম ও মলয় উপদ্বীপ এবং উত্তরে তিব্বত পধ্যন্ত সাদরে 

গৃহীত হইত” (১)। 

“বারেন্ত্রক শিল্পীগোষ্ঠী” চূড়ামণি-রাণক শুলপাণি, ঘিনি বিজয়সেনের 

স্ববিখ্যাত প্রশন্তি শিলাফলকে উতকীর্ণ করিয়াছিলেন, আজ তিনি 

বিস্বত। সে প্রছ্যক্শ্বর মন্দির আর নাই। তাহার পুবোভাগে খনিত 

বুহৎ সরোবর এখনও আছে--আর আছে সেই স্ুবৃহৎ মন্দিরের 

ভূপতিত কারুকাধাসমন্িত প্রস্তরর!শি এবং অর্দনারীশ্বর দেবমৃক্তি, 

যাহা গঠনে অনিন্দাস্ুন্দব। সে দেব-শিল্পবীতি ব। ষক্ষ-শিল্পরাতি 

এখন উপকথাব সামগ্রী । একদিন উত্তববঙ্গেই এই বাতিব জন্ম 

হইযাছিল। একদিন উহ। কুগডল বা 'অন্ধদেশেব প্রসিদ্ধ শিল্প'দিগকে 

হার মানাইযাছিল-_লাট বা গুজবাটেব শোভালম্পদকেও মলিন 

করিঘাছিল। কে ছিল সেই শিল্পা ঘিনি পাহান্ডপুব মন্দিরের ( বাজসাহী 

জেল। ) গঠন-সৌষ্ঠৰবকে আদর্শ কাবঘা যবদ্বাপের ববোবন্ুর মন্দিব এবং 

কান্বোজের আক্কোর-ভাট মন্দিব নিম্মাণ করিয়াছিলেন? কবে ছিল 

সেই যুগ বেদিন বরেন্দ্ে নীচ জাতিও গুরুর পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়| 

উচ্চবর্ণের সম্মুখে ধন্মব্যাখ্য/ কবিতেন। সে যুগ এমনি ছিল, বরেন্ছে 

ঘখন ধর্মমত রাষ্ট্রীয় প্রাধান্য হইতে কাহাকেও বঞ্চিত করিত না--ঘখন 

গুণই শুপু পূজা পাইত-_মত নয়, যখন একই সমব রাজা ছিলেন বৌদ্ধ, 
মন্ত্রী ছিলেন সাগ্নিক ব্রাঙ্গণ__ঘখন সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন কায়স্ত আর 

নৌসেনাপতি ছিলেন কৈবর্ভ খন সকলের রাজ ভাষ। ছিল সংস্কত-_ 

ওজোগ্ুণান্বিত, প্রসাদ ঘাধুধ্যে পরিপূর্ণ, মাংসল এবং পদডন্বর সংযুক্ত । 

শুধু ইহাই নহে, রাজকোষ তখন শুধু রাজ। ও রাজপরিবারের জন্য 
ছিল ন|; উহ।| ছিল প্রজাসাধারণের জন্য সর্ববদ] মুক্ত । তখন রাঁজ- 

০) গ্োড়ীয় শিল্পের ইতিহাস-_০রাখালদাঁস বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রব।সী, মাঘ-_১৩৩৪ | 
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মন্ত্রী মনে করিতেন, তিনি যে রাজকোষ হইতে অর্থ লন প্রজার! 

সেই কার'ণহ অপহ্ৃতবিত্ত ও যাচক হইয়। পড়িতেছে ! (৯১) 

মহারাজ শশাঙ্কের কালে দেখিতে পাই, বঙ্গসাম্রাজা, পশ্চিমে কুশী- 

নগর এবং দক্ষিণে পুরুষোত্তম পথ্যন্ত বিস্তার লাভ কবিয়াছিল। 

বাঙ্গালী তখন উত্তরাপথ জয় কারবার জন্ত ব্যাকুল হইয়াছিল । শশাস্কের 

সময়ে যে ব্যাকুলত। দেখা দিয়াছিল, ধন্মপাল ও 

দেবপালের সময়ে তাহ। বঙ্গনুপতিকে ভরতসআঅ'টরূপে, 

পরিচিত কবিয়াছিল। ধম্মপ।ল উত্তরে কেদাবতীর্থ পধান্ত জয় কবিলেন, 

দক্ষিণে গোকর্ণে তাভাব বিজয়-পতা।ক। উড্ডান হইল । এই গোকর্ণ বন্ধে 

প্রেসিডেন্সাব অন্তর্গত বলিয়। অপ্াপক ফিলহর্ণ বলিয়া গিষাছেন । 

গৌডপেশম!লায় লিখিত হইয়া, “এতদ্বাবা ধিখ্িলষের পশ্চিম সীমা 
স্রচিত হৃভয়াছে 1৮ (২) ধেগোকর্ণ তৎকালে চর পরিচিত ছিল, 

বঙ্গন।আঙ্গয ও গেকর্ণ 

দ্রেবপালতদবের তাম্শামনে তাহার কথা উল্লিখিত হইয়াছে । (৩) 

মহাভারতে দেখিতে পাই 2 

অথ গোকর্ণম।সাছয ভ্রিযু লেকেযু বিশ্রুতম্। 

সমুদ্রমধ্যে রাজেন্দ্র সব্বলোকনমস্কতম্। 

এই গোকণে ই উমাপতির পৃন্থ। হইত ৫-- 

ঘত্র ব্রঙ্গাদয়ে৷ দেব। খষয়শ্চ তপোবধনা2 | 

সারতঃ সাগরা; যা উর রানি ॥ ।১) 

(১) স্বয়মপনহৃত-বিজ্ঞানগিনো ইতাদি, গরুড় স্তগলিপি। ১৩শ গ্লোক-_গৌড়লেখ- 
মাল1--৭8 পৃঃ । 

(২) গৌডলেখম।ল'- বরেন্দ্র অনুসন্ধীন সমিতি । ৪২ পৃষ্ঠ । 
(৩) আগঙ্গ।গনহিতাৎ-সপত্রশুন্যান।সেতো? এ খিতি-দশাস্তকেতুকীর্ডে:। ইত্যাদি। 

দেবপালদেবের তাআ্রশ।সন । (৪) মহ[ভাবত বনপর্বা, ৮৫, ২৪--৫ | 

এীভাগবতে কেরল দেশে “থোকর্ণখ্যং শিবক্ষেত্রং” এর উল্লেখ আছে! কাবেরীর 
দক্ষিণে কেরলদেশ। 



৮৪ বাঙ্গালীর বল 

রঘুবংশে গোকর্ণের উল্লেখ দেখিতে পাই “অথ রোধসি দক্ষিণোদধেঃ 

শ্রিত গোকর্ণনিকেতমীশ্বরম্”। (১) রামায়ণে ও মহাভারতে রামেশ্বরের 

কে!ন উল্লেখ নাই, কিন্তু গোকর্ণের উল্লেখ আছে। বীরচরিত, অনর্ঘ 

রাঘব প্রভৃতিতে সেতৃবন্ধের পরিবর্তে নলসেতু দেখিতে পাওয়া যাম্ব। 

রামায়ণেও নলসেতুর উল্লেখ দেখা যায়। এই নলসেতুই ইংরাজবর্ণিত 

/১02108130৭2€-উহ| অতিক্রম করিলেই সিংহলে উপনীত হওয়া 

যায়। 

পরিচিত, কালিদাসের যুগেও 

স্থতরাং দেখ। যাইতেছে, গোকর্ণ রামারণে ও মহাভার 

প্রসিদ্ধ । পরবত্তীকালেও শঠ জ্য 

বিজয়নগরের অধিপতি কৃষ্ণদেব রায়ের ১৪৩০ সালের মন্দিরপিপিতে 

গোকর্পণের উল্লেখ দেখ। যায়__গোকর্ণে রামসেতৌ ইত্যাদি । 
পতীর শিবমন্দিরে এই লিপি আবিষ্কৃত হয়! অধ্যাপক হুল্জ কর্তৃক 

ব্যাখ্যাত হইয়াছে । এই সকল হইতে ইহাই অনুমান হর খে, 

দেবপালের শাসন-রচয়িতা এই “প্রথিত” গোকর্ণেরই উল্লেখ করিয়াছেন, 

বন্ধে বিভাগের অন্তর্গত গোকর্ণের নহে। (২) 

দেবপাল নিব্বিবাদে পিতৃসিংহামন ও পিতৃরাজ্য লাভ করিয়াছিলেন । 

তাহার অন্যতম সেনাপাত লাউসেন ত 

পম্পা- 

[হার জন্য কামরূপ ও কলিঙ্গ 

জয় করিয়াছিলেন। (৩) প্রাগ্জ্যোতিষপতি বনমাল যখন উডিষ্য। 
আক্রমণ করেন, তখন দেবপালের বঙ্গবাহিনী তাহার সাহাধ্য কবিয়াছিল। 

(৪) শাসনব।ক্য হইতে জান। যায় ঘে দেবপাল দ্রবির-গুজ্জরনাথের দর্প 

চূর্ণ করিয়াছিলেন । 

(১) রঘুব'শ ৮, ৩৩। 

(২) £212276. : 470 2 ৬০1] 05 3647-968. 200 27716227204 

17%222---01. 11) 0১15. 

6৩) £272/2/7% (451500 5০০1০0 )-1200090002) [১ 8. 

(8) 44 47/5/7// 97445577091 ৮, 3০. 

চে 
এ ::% 



নবজীবন ৮৫ 

সেকালের এই দ্রবিড়রাজ মান্যখেটের (হায়দ্রাবাদে অবস্থিত 
বর্তমান মলকৃহেড ) রাষ্ট্রকূটপতি দ্বিতীয্ন কৃষ্ণ ( ব৷ মতান্তরে তাহার 

পিতা অমোঘবর্ষ)। অমোঘবর্ষের পিতৃরাজ্য 

(তৃতীয় গোধিন্দের বাজ্য) উত্তরে বিন্ধ্য এবং মালব 

হইতে দক্ষিণে কাঞ্ধী পধ্যন্ত বিস্তৃত ছিল। (১) স্ৃতরাৎ শাসনবাক্যের 

উপর আস্থা! স্থাপন করিলে বলিতে হয় ঘে, দেবপালদেব অন্ততঃ কিছু- 

কলের জন্যও বিন্ধ্য হইতে কাঞ্ধী পর্যন্ত জর করিয়াছিলেন । বিন্ধ্ের 

উত্তরাংশ, তাহার পিতৃরাজ্য । সত্য বটে ঘষে, রাষ্ট্রকুটরাজ তৃতীয় কষ্খের 

কাদে প্রাপ্ত তাম্রশাননে লিখিত হইয়াছে যে, প্রথম-অমো।ঘবধের পুত্র 

দ্বিতীর়-কুষ্ণ “গৌডানাং বিনয়ব্রতার্পণ গুরুঃ৮__কিন্তু সে কাহিনী প্রথম- 

অমোঘবর্ষের সিংহাসনারোহণের এক শতাব্দীরও অধিক কাল পর রচিত 

হইয়াছিল । (২) সুতরাং উহা দেবপালদেবের রাজাবিজয়ের সমসাময়িক 

রচনা নহে । 

দেবপাল গান্ধার হইতে পূর্ববসমুদ্র এবং গোকর্ণ পধ্যন্ত বিস্তৃত পিতৃ- 
রাজা লাভ করিয়া, মালব হইতে কাঞ্ধী পর্য্যন্ত জয় করিয়া বঙ্গসাম্রাজ্যকে 

অন্ততঃ কিছুদিনের জন্যও ভারতব্যাপী করিতে সমর্থ হুইয়াছিলেন 

বলিয়াই নিজ তাম্্শাসনে লিখিতে পারিয়াছিলেন যে, হিমালয় হইতে 

রামেশ্বর পর্যন্ত তাহার অধিকারভূক্ত হইয়াছিল। এই বিস্তৃত রাজ্য 

তিনি কতদিন স্বধিকারে রাখিয়াছিলেন, অথব। “কর প্র” করিয়াছিলেন 

কিন তাহ! বল! সম্ভব নহে । সেকালের রাজ্যজয়, একালের রাজ্য- 

ভোগের মত নহে। কোন দেশের রাজাকে একটী যুদ্ধে জয় করিলেই 

বোধ হয় ব্লা হইত যে, তাহার রাজ্য জিত হইল । গৰুড়স্তম্তলিপিতে 

দেখিতে পাই, দ্রেবপাল বিদ্ধ্যপর্বত হইতে হিমালয় পধ্যন্ত বিস্তৃত এবং 

বাঙ্গলীর দ্র।বিড় জয় 

(১) 7227) 55725/9// 0/ 77/7--৬. 4৯০ 91010050429 (207 290০) 

(২) 72677) £7£5497 0 17/212---৬. 2১০ 500100১ 05 437 (31৫. 00) 
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অর্থ পূর্ববসমুদ্র হইতে পশ্চিমসমুদ্র পধ্যন্ত নকল স্থান “চকার করদাং” 

করপ্রদ করিয়াছিলেন। পাল-শাসনাবলীতে রাঙ্য করপ্রদ করিবার ॥ 

বিশেষ উল্লেখ আর আছে বলিয়া জানি না। ন্বর্গগত এঁতিহানিক বন্ধু- 
বর রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অনুমান করেন “কান্তকুক্জ বিদিত 

হইলে গুজ্জররাজ ভোজদেব পালমাআাজ্যের পশ্চিম সীম| আক্রমণ 

করিষাছিলেন। দেবপালদেবের রাজের শেষভাগ বোধ হয় প্রথম 

ভোজদেবের সহিত যুদ্ধে ব্যয় হইয়াছিল । প্রথম বিগ্রহপাল ও নাবায়ণ- 

পাল ভোজদেবের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছিলেন এবং নাবাণ- 

পালের বাজত্বকালে পালরাজগণ মগধ ও তীরভৃক্তির অধিকাংশ ভোজ- 

দেবকে প্রদান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন ।”-( বাঙ্গালার ইতিহাঁস__ 

১ম খণ্ড-২র সংক্গবণ-_২২০ পৃষ্ঠ। )। কিছুদিন পূর্বে ভোজদেবের পুত্র 

মহেন্দ্রপালের একখানি শিলালিপি উত্তর বঙ্গের পাহাড়পুবে আবিষ্কৃত 

হইয়াছে । ইহা হইতে কেহ কেহ অন্রমান করেন যে, গ্রঞ্জরগণ পৌণু- 
বর্ধনের সীমা পধান্ত জয় করিয়া থাকিবেন (4. 5. 1২-1926-27 )। 

যে গুজ্জরগণের বীরপ্রতাপে একান্ত সঙ্কৃচিত হইয়া 'প্রবলপ্রতাপ রাষ্ট্র 

কুট রাজগণ পিন্ধুদেশের মুসলমান শাসনকর্তাদের সহিত সন্ধি-বন্ধন 

করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, বাঙ্জালার বীর পুত্রগণ তাহাদের সহিতও 

বারংবার শক্তি পরীক্ষা করিতে সম্কৃচিত হন নাই । 

ভারতের লেখমাল। শ্রেণী বিভক্ত করিলে দেখা যাইবে ঘে, কতকগুলি 

শুধু জয়গানের জন্য রচিত এবং প্রশস্তি নামে পরিচিত, কতকগুলি 

ভূমি ব। অন্য কিছু দানের জন্থ রচিত ও শাসন নামে কথিত; 

কতকগুলি লিপির উদ্দেশ্ত ধন্মপ্রচার- উহার! 

“ধন্মলিপি” নামে স্থানে স্থানে বণিত হইয়াছে । 

অনেক- লিপির মধ্যেই শাসন, প্রশস্তি প্রভৃতি বিশিষ্টত৷ জ্ঞাপক শব্দ চ] 

দেখিতে পাওয়া*যায়। “বীর-শাসন বম্বে ও মান্দ্রা বিভাগের 

লেখমলা 



নবজীবন ৮৭. 
স্টিএািলাছি পারিস এ সি পা ৯ তিতাস লিসা সিরাত ৪ চি * %*ঠ৯০% 1৭ ৯ ৯৬৯০ পি সিটি পাতি বাসি লীন ভিটা ৯ সি পালি লী বট 

লেখমালায় দেখা নিছে সাধারণতঃ : শাসন তি 08 । এবং 

প্রশস্তি অর্থে £1০৫ বুঝিতে হয়। (১) 

পাল নরপালদিগের রাজত্বকালে বাঙ্গালীর শোৌধ্যকাহিনী তাহাদের 

লেখমালার উপর নির্ভর করিঘ্া রচিত হইয়াছে । সেগুলি শ্রেণীবিভক্ত 

হইলে দেখা যাইবে যে, ধশ্মপাল দ্রেব, দেবপাল দেব, নারায়ণপাল দেব, 

মহীপাল দেব, বিগ্রহপাল দেব, বৈদ্যদেব ও মদ্নপাল দেবের লিপিগুলি 

শাসন এবং গরুড়স্তস্ত লিপি ও বীরদেবের লিপি প্রশন্তি। শাঁসনগুলি 

রাজপ্রশংসার জন্য রচিত হয় নাই; উহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য দান-বিজ্ঞাপন 

এবং গৌণ উদ্দেশ্য রাজ-পরিচয় । শাসন রচনাকালে রাঁজ-পরিচয় 

দিবার পদ্ধতি সেকালে প্রচলিত ছিল । (২) 

রাজা যে লিপিদ্বার। একজন প্রজাকে ভূমি দান করিতেন, তাহার 

অনুলিপি নিশ্চয়ই ততকালে প্রচলিত রাজদপ্তরে রক্ষিত হইত। ইহা 

রাজকাধ্যের ও রাজনীতির সাধারণ নিয়ম মাত্র। (৩) এই সকল 

রাজ-প্রদত্ত দলিলের অন্তলিপি রাজার দপ্তরে থাকিত এবং আসলখানি 

গ্রহীত। লইয়া যাইত । স্ুতবাং শাসনপত্রে মিথ্যাভাষণ করিবার 

সম্ভাবনা ছিল ন1। যে যুদ্ধে জয়লাভ ঘটে নাই, যে রাজ্যের উপর 

(১) 001%7097- শা সনম্, শাসনপত্রম + 159109%%- স্ততিত, আ্তবত4 2221721 

15710/151/-517715///£ 19124971077 2 £&৯ 13018, 

অববাদ জ্ত নির্দেশে নিদেশঃ শসনং চ সঃ (অমর কোষ) ; অধ্যাপক কৌলবক্রক 

ইহ।র ইংরগ্রে প্রতিশব্দ দিয়াছেন--/৬) 07001 0] 0010172170. 

শবরত্বাবলীতে শাসন রর আদেশ এবং মেদ্িনীতে রাঙ্গদত্বভূমি বলিয়] নিদিষ্ট 
হইযাছে। 

(২) 77//27222 0০4522/22/2/ 2/2/2--৬01- 117 012 0199 0 

[1150111)010105. 

(৩) 171. ০222. 01776, ৬০1], [01 81556 0.৮ [05001000005 
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কোনরূপ অধিকার ছিল না-সে যুদ্ধে জয় ঘটিয়াছিল বা সে রাজ্য 

নিজ অধিকারতৃত্ত ছিল এরূপ মিথ্যা কথা লিখিলে মুহুর্তে তাহ, 

প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা ছিল। সেকালে রাজকাহিনী গ্রজাসাধারণের 

আলোচনার সামগ্রী ছিল। (১) লোকমতের উপরই পালনরপাল- 

দিগের রাজসিংহাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। স্ৃতরাং মিথ্যাভাষণের সাহস 

রাজার হইতে পারিত না। স্ভ্যতা ও শিক্ষা, ধর্মমত ও নীতিজ্ঞান 

সেকালে যেরূপ উচ্চ ছিল তাঁহাতেও মিথ্যাভাষণের ন্যায় পাপে রাজ। 

লিপ্ত হইতে প।রিতেন না। স্ৃতরাং শাসনগুলি মিথ্যা কথ! কহে ন|। 

শাসনে ও প্রশন্তিতে অতিশয় উক্তি দেখিতে পাওয়! যায় বটে। 

কিন্তু তাহারও একটি ধারা আছে বলিয়! মনে হয়। এতিহাসিক 

সত্য মে উতপ্রেক্ষার আবরণ ছিন্ন করিয়া অকেশে বাহির করিতে পার। 

যায়। সত্য অর্থ পরিগ্রহে কোন বাধা থাকে না। সেনার বর্ণনায় 

উৎপ্রেক্ষা আছে, নৌবাটকের বর্ণনায় উতপ্রেক্ষা আছে, ঘনাঘন-ঘটার 

বর্ণনায় উতপ্রেক্ষা আছে। কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্র আসিয়া! যায় না। 

মিথ্যাভাষণ ও উৎপ্রেক্ষা এক নহে । বাঙ্গালী ভারত-বিজয়ী হইয়াছিল, 

একথা শুনিলেই এখন আমরা বিশ্বাস করিতে সাহস করি না! ইহা 

আমাদের বু শত বর্ষের সঞ্চিত দুর্বলতার লক্ষণমাত্র। যে শাসন বা 

প্রস্তর-লিপি সেই গৌরবের কথা শুনাইতে চাহে, আমরা সর্বাগ্রেই মনে 

করি তাহা মিথ্যা কথা কহিতেছে। 

(১) গ্নোপৈঃ সীমি বনেচরৈব-িভুবি গ্রামোপকণ্ঠে জনৈঃ 

ক্রীড়্তিঃ প্রতিচত্বরং শিশুগণৈঃ প্রত্যপণং মানপৈঃ 

লীল-বেশ্মনি পঞ্লরোদর শুকৈরূদ্গীত মাত্ম-স্তবং ইত্যাদি । 

ধর্মপালদেবের তাঁত্রশানন। 



চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
পগুনর্নবং” 

হতসকলবিপক্ষঃ সঙ্গরে বাহুদর্পাদনধিরুতবিলুপ্তং বাজ্যমাসাছ্য পিত্র্যৎ | 

নিহিতচরণপদ্মে। ভূভৃতাং মৃদ্ধি, তম্মাদভবদবনিপালঃ গ্রীমহীপালদেবঃ॥ 
__বাঁণগড় লিপি। 

দেবপাঁল দেবের স্বর্গারোহণের পর, দশম শতাব্দেই গৌড় সাম্রাজ্যের 

অধঃপতনের স্ুচন1 দেখা দিয়াছিল ; কিছুকাল পরই এমন সময় আসিয়।- 

ছিল, যখন “অনধিকারী” গৌড়পতি, পালনরপাল- 

গণেব সাধের সোহাগের নন্দন কাননে নিঃশন্কে 

বিচরণ করিয়াছিলেন । তাহার প্রতিষ্ঠিত দ্েবয়াতনে মহাকালের ঘোর 

ডমরুধবনি সমুখিত হইগ্া গৌড়বাসীকে সন্ত্রাসিত করিয়াছিল ! 

বহুবসরের সাধনায় বাঙ্গালী যে বিপুল সাম্রাজ্য গঠিত করিয়াছিল, 
তাহা কিরূপে অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে বঙ্গরাজের হস্তঢ্যুত হইয়াছিল, তাহার 
কাহিনী শিলালিপি বা তাম্রশানন হইতে সম্কলিত হইতে পারিলেও, 

তাহার মুলতন্ব যথাথরূপে নিরূপণ করা এখনও অসাধ্যই রহিয়াছে । 
কিন্তু ইহা নিঃশংসয়েই বলিতে পারা যায় যে, এমন এক যুগ আসিয়াছিল, 

যখন প্রত্যক্ষভাবে বাঙ্গলার এবং পরোক্ষে উত্তর-ভারতের সর্বনাশ এক 

সময়েই সংঘটিত হইয়াছিল । 

আধ্য।বর্তের নরপালগণ দশম শতাব্দী হইতেই অহেতুক আত্মকলহে 
শক্তিহীন হইতেছিলেন এবং প্রতিদ্বন্দ্বী রাজন্তবর্গের উচ্ছেদ মানসে 

পরম্পর বহিঃশত্রদিগকে আমন্ত্রণ করিয়া গৃহে 

আনিতেছিলেন । একদা! সমগ্র ভারত-বিজেত৷ 

রাষ্ট্রকূট বংশীয়দিগের রাজ্য তখন ছিন্ন ভিন্ন হইতেছিল; গুর্জর-প্রতিষ্টা- 
মন্দির ভাঙিয়! খসিয়া ধ্বসিয়৷ পড়িতেছিল; তখন তৃত্বর্গ কাশ্মীর ছুর্নীতি 

দশম শতাব্দী 

আর্্যাবর্ত 
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পরায়ণ। নারীর শাসনে জঞ্জরিত হইয়। শক্তি হারাইয়াছে এবং অনতি- 

কাল পরেই গজনীর মহম্মদের আক্রমণে বিধ্বস্ত হইবার পথ মাজ্জিত, 

করিতেছে ! 
যে কান্যকুক্জ একবার সপ্তম শতাব্দীতে শ্রীহর্ষের সেবায় ও নবম 

শতাব্দীর শেষ ভাগে পুনরায় মিহির ভোজ ও মহেন্দ্র পালের পূজায়, 

উত্তর ভারতের অধাশ্বরীরূপে পরিচয় লাভ করিয়াছিল__তাহার তখন 

জীর্ণদশ|! তখন শ্রীহর্ষ, যশোবশ্ম( এবং বজ্রায়ুধের স্থৃতি বিলুপ্ত 

হইয়াছে ; ধন্মপাল দেব কর্তৃক বিজিত ইন্ত্রীযুধের সিংহাসনে পরাশ্রয়ে 

“নীচভাব” যে চক্রাযুধ স্থাপিত হ্ইয়াছিলেন, গুজ্জর-প্রতীহার-রাজ 
নাগভট্ের সমরানলে তিনি তখন বিদ্ধ ও বিস্বৃত-নাগভট্ের 

বংশধর__ভারতের রাষ্ট্রগগনের ভাম্বর নক্ষত্র মিহির-ভোজের গব্বিত 

উপাধি “আদি বরাহ” তখন নামে মাত্রই তাহার বিজর়-স্বৃত বহন 

করিতেছিল, কারণ হীনশক্তি বংশধরদিগের শিখিল কর হহতে তখন 

রাজদণ্ড খসিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে । মহম্মদ ঘোরির 

বিকট গঞ্জন তখন শৈল-শূর্দ কম্পিত হহয়। ক্রমেহ রাজধানীর 

সন্নিকট হইতেছে; স্থুলতান্ সবাকৃতগিনকে রোধ করিবার জগ্ত 

পঞ্চনদরাজ জয়পালের সহিত চেদারাজের মিলিত সিংহুনাদ তখনও 

গগনে পবনে শ্রত হইতেছে; মহম্মদ খোরির সহিত সখ্যত। বন্ধনে 

বদ্ধ বলিয়। কান্যকুক্জরাজ রাজ্যপালের রুধিরে রঞ্জিত, স্বদেশ-রক্ষার্থ 

বদ্ধপরিকর চেদীরাজের অমির ফলক তখনো শুষ্ক হয় নাই-_কিন্ত 

কালগ্রর মহম্মদের হন্তগত হইয়।ছে ! 

উত্তর-ভারতের ঘখন এইরূপ অবস্থা, সেই সময়ে মহীপালদেব লুণ্ঠিত 

পাল সাম্রাজ্যকে পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্য গৌড়-সিংহাসনে সমাসীন 
হইয়াছিলেন। তাহার পূর্বে বিগ্রহপাল যদিও 

বিগ্রহপাল | প্র 
. » “সাক্ষাঞ্থ ইন্দ্রতুল্য শত্র-সংহার-কারী” ৪ “অজাত- 
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শক্রু” বলিয়। বণিত হইয়াছেন_-বিমল জলধারার ন্যায় তাহার “বিমল 
অসিধারায়” শত্রবনিতাবর্গেব সধবাজনোচিত অঙ্গরাগ বিলুপ্ত হইয়াছিল 

বলিয়। গ্রশন্তিকার তাহাকে “শক্র-বনিত।-প্রসাধন-বিলোপি-বিমলাসি 

জলধাঁবঃ” বলিয়া ঘোষিত করিয়াছেন কিন্তু ধন্মপাল ব। দেবপালের ন্যায় 

দুনিবার তেজঃপ্রভাব তাহার ছিল না! গুঞ্জররাজ অনায়ামে তখন 

মুঙ্গেরে “বুহৎ বৈবি” বঙ্গদ্িগকে “কোপবহতে দগ্ধ” করিতে সমর্থ 

হইলেন (১) এবং কলচুবী বংশের “প্রখিত পৃথু-যশ।” গুণান্তোধিদেব 

গৌডরজলম্্মী হরণ করিলেন ! (২) তবুও দেখ| যাইতেছে যে, গৌড়গণ 
তখনও শক্রপক্ষ কর্তৃক “বৃহৎ বৈরি” বলিয়৷ পরিচিত ছিল। বাঙ্গালী 

তখন রণভীরু বা হীনবল থাকিলে এরূপ পরিচঘ়লাভের সস্তাবনা 

ছিল ন।। 

“বিজিগীষু” নারায়ণপালদেব গৌড়-স।আজ্যকে ধ্বংসের মুখ হইতে 

রক্ষ। করিতে পারলেন না; রাজাপালের রাজ্যকাল “জলধিমুূল-গভীর- 

গত” জলাশয় (৩) খননে ও “কুলপর্বত তুল্য কক্ষ 

বিশিষ্ট” দেবায়তন নিম্মাণেই ব্যয়িত হইয়। গেল; 

মগধ, তীরভূক্তি ও অঙ্গদেশ পালরাজগণের হস্তচ্যুত 

হইল। ইহার পর হইতে মহীপালের রাজমুকুট গ্রহণের পূর্বব পয্যন্ত 

করতিপয্ন বর্ষের ইতিহাস, বাঙ্গালীর পরাজয়ের হতিহাস। তখন বল্পভরাজ 

নরায়ণ পাল 

ও রাজ্যপাল 

(১) ভোজদেবের সাগরতালে আবিষ্কৃত শিলালিপি । “যস্ত বৈরি বৃহদঙ্গান্ 

দহ কোপবহ্িনা 1৮ ইত্যাদি । 44/77%/20/04706757/72127/ ১20০2] 250০1 

19093-094)9 1 282-84. 

(২) লোটদেবের গোরক্ষপুরে আবিষ্কৃত তাত্রশ।সন । 42776 2 2772222, 

৬০1 ৬], 1১) 89 এবং যোধপুরে আবিষ্কত ককের পুত্র বাউকের শিলালিপি ॥ 

/. 4১, 44. ০১ 1894. 1.7. 

(৩) বাণগড় শানন-_গ্ৌড়লেখমাল?, ৯২ পৃষ্ঠ 



৯২ বাঙ্গালীর বল 

শ্রীকষ্ণের বিজয়-পতাকা অঙ্গে, কলিক্কে ও মগধে উড্ডীন হইয়াছে; 

তিনি তখন গৌড়দ্িগকে পরাজিত করিয়া «গোৌড়ানাং বিনয়ত্রতার্পণ_. 

গুরু?” (১) উপাধিতে বিভূষিত হইয়্াছেন। এই উপাধি হইতে কি 
ইভাই সৃচিত হয় ন। যে, গৌড়জনদিগকে আনত করিয়। বিনধী করিতে 

সমর্থ হওয়াও ততৎকালে একটি বিশেষ শ্লাঘার বিষয় ছিল? ভাষান্তর 

করিয়া বলিলে বলিতে পার। যায় যে, গৌড়গণ পর।জিত হইলেও পরাজয় 

কালে দুর্দার্ষই ছিল৷ 

রাজ্যপালের মৃত্যুর পর সিংহাসনে আবোহণ কবিয়া দ্বিতীয-গোপাল 

পিতৃরাজ্য উদ্ধারের যে চেষ্ট। করিয়ছিলেন তাহার পরিচয় নালন্দ। নগরে 

বাগীশ্বরী মুস্তি প্রতিষ্ঠাঘ, এক্রসেন কর্তৃক নুদ্ধ গয়ায় 

প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধমু্ির পাদগীঠে এবং মগধেব শ্রামদ্বিক্রম- 

শীলদেব বিহারে লিখিত ভগবতী অষ্ট-সাহন্ত্রিক প্রজ্ঞাপারমিতায় বর্তমান 

রহিয়াছে । (২) এ সকল কীন্তিই *শ্রীগোপালদেব রাজ্যে” অন্ষ্টিত 

হইয়াছিল বলিয়। লিখিত রহিয়াছে । গোপালদেব কর্তৃক মগধ বিজিত ন! 
হইলে এরূপ হওয়া সম্ভব হইত না। অঙ্গ, কলিঙ্গ ও মগধ জয় করিয়া 

যিনি গৌড়দ্িগের “বিনয় ব্রতার্পণ গুরু” হইয়াছিলেন, তাহাব সে গুরুর 

আসন অটল থাকিলে, বঙ্গপতির কীন্তি মগধে প্রতিষ্ঠিত হইতে পাবিত 

না! ইহা হইতেই দেখ যাইতেছে যে বিনয়ত্রতের গুরু অধিক দিন 

শিষ্যকে বশে রাখিতে পারেন নাই-_শিষ্যের সামরিক-শক্তি অচিরেই 

আবার সেই বিলুপ্ত-গৌরবের কিয়দংশ উদ্ধার করিয়াছিল ! 

যমুন! এবং নর্মদা নদীর মধ্যবর্তী প্রদেশ-_-এখন যাহা বুন্দেলখণ্ড নামে 

দ্বিতীয় গে।পাল 

(১) দেউলীতে আবিষ্কৃত তৃতীয় কৃষ্ণের তাঅশ।সন । 45774 : 77274 

₹/0] ৬. 7. 193. 

(২) বাগীম্বরী প্রস্তরলিপি-_গৌড়লেখমাল1 ৮৮ পৃষ্ঠ । 

শত্রসেন প্রস্তরূলিপি শ্রী ৮৮পৃষ্ঠা। 
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অভিহিত_ প্রাচীন কালে তাহা জেজাতৃক্তি বলিয়া পরিচিত ছিল; | 

বর্তমান ম্ধ্য প্রদেশ তখন চেদী রাজ্য আখ্যায় 

অভিহিত হইত । জেজাতৃক্তির চন্দেল্পবংশ ও 

চেদীর কলচুরীগণ কখনও বিরে।ধে, কখনও বা বান্ধবতায় এই ভূভাগ 
ভোগ করিত । চন্দেল্লগণ খুষ্টায় নবম শতাব্দী হইতেই ভারতের রাষ্ট্র- 

গগনে দেখ দিয়াছিল। তাহাদের রাজধানী মহোবা, কালগ্রর, খজুবাহো৷ 

ন্যনমনোহর দ্েবমন্দিরে ও স্ুবুহৎ স্বচ্ছ সুন্দর ভড়াগে দ্রিনে দিনে 

সুশোভিত হইয়া উদ্ভিল। ক্রমে ক্রমে শক্তি সঞ্চয় করিয়া চন্দেল্লগণ 

পাঞ্চালের অধীনতা হইতে মুক্ত হইল এবং দশম শতাব্দের প্রারস্তেই 

একটা শক্তিশালী ছুর্ধষ জাতিরূপে উত্তর-ভারতে পরিচিত হইয়া উঠিল। 

বিনষ্টশ্র। পুনরুদ্ধারের জন্য বাঙ্গালীর হ্বদয়ে যে আকাজ্কার ক্ষীণ 

আলোক, মৃতপ্রার দেহে নবজীবন সঞ্চারের ন্যায় অল্পে অল্পে দেখা দিয়া 

দ্বিতায়-গে।পাল ও বিগ্রহপাঁলকে কর্তব্পথে অগ্রসর 

করিয়াছিল এবং মগধকে পুনরায় বঙ্গ-সাআাজ্যের 

অন্তর্গত করিয়াছিল,__তাহা আর বিক।শ পাইবার অবকাশ প্রাপ্ত 

হইল ন।। চন্দেল্লবংশে যশোবম্ম( তখন কালঞ্ুর দুর্গ জয় করিয়া 

বীরপ্রতাপ হইয়াছেন; তখন কান্তকুজরাজ পধ্যন্ত চন্দেলল যশোবন্মীর 

রাজধানী খজুরাহোর শোভ। বদ্ধনাথ প্রণাধিক প্রিয় বিষুমু্তিও নিজ 

শিরে বহি! চন্দেল্পরাজকে অর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন! 

জরগব্বিত “হৃপকুলতিলক” যশেবম্ম। অবিলম্বে যুদ্ধাভিযান করিয়া 

কোশল কাশ্মীর, মিথিলা মালব, চেদী কুরু ও গুজ্জর রাজগণকে পরাজিত 

করিলেন। তাহার ক্রীড়াচ্ছলে হেলিত অসির 

আঘাতে গৌড়গণ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল-__-তিনি 

প্রশস্তি পত্রে “গৌডক্রীড়ালতাসি রূপে পরিচিত হইলেন । (১) 

(১) খভুরাহে। গ্রামে লক্ষ্মণজি মন্দিরের শিলালিপি । 

চেদী ও জেজাভুক্তি 

বাঙ্গালীর আকাজ্স। 

গৌড়ক্রীড়ালতাসি 



৯৪ বাঙ্গালীর বল 

হিমালয়ের শৈলশিখর হইতে ৯৬৬ খুষ্টাব্দে কান্বোজ জাতির যে. 

প্রবল বন্যা তখন বঙ্গে আসিয়। উপস্থিত হইল, শক্রনিজ্জিত দ্বিতীয়, 

বিগ্রহপাল সে বস্তার শ্োত রোধ করিতে পাবিলেন 

না__“অনধিরৃত কান্বোজান্বজ” কর্তৃক্ধ বিতাড়িত 

হইয। “দেশে প্রঃচী প্রচুব পয়পি” সমতটে যাইখা 

আশ্রথ লইলেন। কান্বোজবংশজ নবীন গৌডপতিব ভউন্দুমৌলি'-মন্দিব 
গৌডেব (১) হৃদাসনে প্রত্িচিত হইয়। উন্নতশিবে বাঙ্গালীব প্বাজধবার্তী 

ঘোষণ| করিল ' ধন্মপালদেবেব নেতৃত্বাধীনে বঙ্গবীর কর্তৃক নেদার- 

অনধিকারীর ইন্দু- 

মৌলি মন্দির 

বিজধেব জঘ্নগাথা শতবধষ ঘধোই মুক হইরা গেল। ননম শতাব্দিতে দেব- 

পাল কান্বোজদিগকে পবাভূত কবিধ। বার্গালীর জন্ত ঘে গৌবব অজ্জন 

কবিয়'ছিলেন, দশম শতাব'তে তাহারা তাহার প্রতিশোধ লউল। 

রঃ র্ ৫1 এ -্ শ্ মি হাপাল যখন সিংভাসনারোভণ কবিলেন খন 

অবস্থ! কিরূপ ছিল তাভ। পুব্বেই বলিয়াছি, আরেব। জগ [াল- 

রর সমাজ তখন ক্স প্রাপ্ধ হইর। বোর হয় কেবল রা 

ও বঙ্গদেশের কমুদঘনে পথ্যবসিভ ইইঘাছে । তিনি 

পিভুবাজ্য উদ্ধার করিবার জন্য যত্রবান হইলেন; বঙ্গসেন। তাহাদের 

নৃপতির জন্ত অকাতবে প্রাণদান করিষ| অনধিকাধা কর্তৃক বিলুপু পাল- 

সামাজ্য পুনন'ব' করিবার জন্য হাদয়শোণিতে গিশিলা-বিন্তাস। যজ্ঞ 

আরস্ত করিল! কলি-কাল-বাল্মীকি সন্ধ্াাকর নন্দী সেই বজ্ঞভূমিকে 

বন্থুধার শীর্ষস্থান বপির। বর্ণন! করিয়ান্েন_-উহ| গর্গ। ও করতো যার 

মধ্যবন্তী প্রদেশ বরেন্দ্র । 

দেখতে দেখিতে বঙ্গ ও সমতট পালরাছের চবণ চুম্বন কবিল-_ 

(১) 4.5. 227747৮০111], 10. 69০. (৯6৮ ১195) এবং দিনাজপুর 

রাজভবনের উদ্যানে রক্ষিত স্তম্তপাদমূলে উৎকীর্ণ নিপি, গৌডরা মালা ৩৫ পৃঠ। | 



 পুননবং ৯৫ 
লিট পিসি সিটি ভাসি লি ছি সিল 

ছয় বর্ষ ম মধ্যেই  মগধ ধ তাহার + পদ্রানত হ£ল--একাদশ বর্ষম মণ্যে বুদ্ধগ়ায় 

পাল-বিজয়-কেতন উড্ড'ন হইল। এইরূপে 

বরেন্দ্রা হহতে বারাণসা পধ্যন্ত বাঙ্গালীর জগ্নগানে 

পূর্ণ হইযা উঠিল --বঙ্গবীরের ভেরীনাদে সমগ্র 
ভূভাগ মুখরিত হইল-__বিজয়ী বঙ্গসেনার বীরপদ্রভরে বঙ্গ, সমতট, 

বরেন্দ্র বারাণসী বিকম্পিত হইতে লাগিল । অরাতি কান্বোজ ন্বধ্জ (১) 

তখন পাল-প্রভপ্জনে বিতাড়িত হইয়। ধবণীর ধূলার ন্যায় উড়িয়া গেল! 

উড়িষ্যার রাজা গৌডপতির চরণে অধ্য প্রদান করিলেন । (২) প্রা মহী- 

পালদেব রণক্ষেত্র বাহুদর্প প্রকাশে সকল বিপক্ষ পক্ষ নিহত করিয়া) 

অনধিকৃত-বিলুপ্ত পিতৃরাজ্যের উদ্ধার সাধন কবিয়।, রাঁজগণের মস্তকে 

চরণপদ্ম সংস্থাপনপূর্ধক অবনিপাল হইলেন । (৩) 

সগরদ্ঘি, মহীপ]ল দীঘি প্রভৃতি অতি বুহৎ জলাশয়গুলি খনিত 

হউম্বা তখন বঙ্গ গ্রজার তৃষ্ণার বারি যোগাইতে লাগিল; মহীপুব, মুহী- 

সন্তোষ, মভীপাল টির রাজনগরা-প্রাচীরে 

প্রথকাবে, অট্রালিকাষ বিহারে সুশোভিত হইয়| 

ববেন্্রীর শোভাবদ্ধন করিল; তখন নানাস্থান হইতে বহু আয়াসে 

সংগৃহীত উপাদানে বারাণসীৰ শোভা ও সম্পদ্ বৃদ্ধি হইল ; অশোকের 
জীণধম্মব(জিকা এবং সাঙ্গধন্মচক্র সংস্কৃত হইয়। অল্পকাল মধ্যেই 

পুননৰ” হইল । বুদ্ধদেবেব বাসস্থানের উপর একদা বহু আড়ম্ববে 

নিশ্মিত, কালের প্রভাবে বিলুপ্ত, গগন্ধালয়” ব| গগন্ধকুটা” তখন নানাস্থান 

হত সংগৃহীত ইষ্টকে প্রস্তরে বিনিশ্মিত হইল । সেই নবনিম্মিত 

পাপা চে 

বঙ্গবাহিশীর বিজয় 

লভ 

গন্ধ (লয 

(১). কান্ছে জ দেশ তিব্বতের নামান্তর । /5 টা 1 1775/27 % টি ৮. বু 

51111), 1). 7753. (2100. 12017) 

(২) 441/7%729057272 524/212) 0/ /7/7/%--৬ ০] 1015 10 134. 

(৩) বাণগড় শীসন- দ্বাদশ শ্লোক । 



৯৬ বাঙ্গালীর বল 
,১০৪৮৬০৫ 

»'আলয় অষ্টমহাস্থান-শৈলগন্ধকুটা” নামে পরিচিত থাকিয়া, ্  আজিও 
পারনাথের ধ্বংস।বশেষের সহিত পরিদৃশ্ঠমান রহিয়াছে । (১) 

প্রীগুরুদেবের চরণপদ্স স্মরণ করিয়া গৌড়াধিপ মহীপাল নবদুর্গার যে 

সকল মন্দির নিশ্মীণ করাইলেন, সারনাথ-লিপিতে সে সমুদয় "ঈশান- 
চিত্রঘণ্টাদি-কীন্তিরত্ব শতানি” বলিয়া উল্লিখিত 

হইয়াছে । নালন্দার বিশ্ববিখ্যাত বৌদ্ধ" বিদ্যালয়ের 
অগ্রিদগ্ধ ভস্মরাশির উপর যে বিছ্যান্দির নব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাও 

মহীপাল দেবের পুরাকীত্ি-সংস্কারের পরিচয় প্রদান করিতেছে । (২) 

কীন্তিরত্ব 

মহীপাল যে শুধু পিভৃবাজ্য বরেন্দ্রী পুনরুদ্ধার কবিয়া নব রাজ্যজয়ের 

জন্যই ব্যস্ত ছিলেন তাহা নহে; বহিঃশক্রর আক্রমণ হইতে গৌড়- 
সাম্রাজ্কে রক্ষ। করিবার জন্য তাহাকে বারত্রর 

বিশেষ চেষ্ট/ কবিতে হইয়াছিল । যষ্ঠ শতাবিির 

মধ্যভাগে বীর '্রথম-পুলকেশী দাক্ষিণাত্যে যে রাজবংশের প্রতিষ্ট। করিয়া- 

ছিলেন ভাহাই চালুক্য ব। সোলাঙ্গী রাজবংশ নামে পবিচিত। যে 

প্রবল শক্রকর্তৃক বারংবার নিজ্জিত হইয়া চালুকা-সাম্রাজ্য বিনষ্ট! 

হইয়াছিল, তাহারা চোল নামে স্ুপবিচিত। বর্তমান মান্দ্রাজ ও 

ধ্ীশূর রাজ্য লইয়। বে ভূভাগ গঠিত হয় তাহাই চোল-সামাজ্য। দশম 
শতাব্দীর শেষ পাঁদে চোলরাজ রাজরাজ দেব যখন স্বর্গারোহণ করিলেন, 

তখন চোল-সাম্রাজ্য সমগ্র দাক্ষিণাত্যে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে । সিংহল 

পথ্যন্ত চোল সাম্রাজ্যের অন্তভুক্তি হইয়া চোলবীরদিগের জয়গানে মুখরিত 

হইতেছে । চোলের সমরতরণী ভারতসাগরের তরঙ্গভঙ্গ উপেক্ষা করিয়া 
তখন দ্বীপে দ্বীপে রাজ্য বিস্তার করিতেছে! 

চোল 

(১) সারনাথ-লিপি-_গৌড়লেখমালা, ১০৭ পৃষ্ঠ]। 
(২) নালন্দাঁরিপি- গৌড়লেখমালা, ১০৫ পৃষ্ঠা। 



৪ পুনর্নবং | ৯৭ 
লা পাসিলাস্িপাস্িিসিিসসএটি পাস সি সমাস 

রাজেন্দ্রচোল. দেব এই চোলরাজবংশের পরাক্রান্ত ভূপতি। ১৯১২ 
গুষ্টাব্ে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া তিনি প্রবল যুদ্ধে ছুর্গম "ওডড বিষয়» 

বা'উড়িষ্া জনপদ অধিকার করিলেন। মনোরম 

“কোশল নাড়ু” বা সম্বলপুর প্রভৃতি উড়িস্যার পশ্চিম 

প্রদেশ এবং “তন্দবুত্তি” বা মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণাংশ . অধিকার 

করিয়া -রার্জেন্দ্র চোল দেব এক ভীষণ যুদ্ধে অধুনা অজ্ঞাত ধর্শপালকে 

ংস করিলেন। চোল-বাহিনী প্রবল বেগে রণশূরকে আক্রমণ 

করিয়া দিগ্দেশে খ্যাত “তক্ন্লাড়ম্” বা দক্ষিণরাঢ অধিকার করিয়! 

লইল | 

রাজেন্দ্রচৌলের বিজয়-বিজ্ঞাপক ১০২৪ খুঃ অন্দে উৎকীর্ণ তীরুমলয় 

লিপিতে বঙ্গদেশ অবিশ্রান্ত বাত্যাবারিধারাবিক্ষুন্ধ প্রদেশরূপে বণি্ভ 
| হইয়াছে! গোবিন্দচন্দ্র তখন “বঙ্গাল” বা ব্দেশের 

অধিপতি । রাজেন্দ্রচোলের সহিত সমরে প্রবৃত্ত 

হইয়া তিনি পরাভূত হইলেন , ভীষণ রণক্ষেত্র 
কর্ণভূষণ, চর্্মপাছুকা ও বলয় বিভূষিত মৃহীপালের পরাজয় ঘটিল। 
বিজয়ী রাজেন্দ্রচোল তখন সাগবতুল্য শুক্তি-সম্পৎশালী “উত্তির- 

লাড়ম্্” ব1 উত্তর-রাঢ় জনপদ 'জয় করিয়া স্বদেশে প্রত্যা বর্তনপূর্বা়' 

আপনাকে গঙ্গেকোণ্ডা” বা গঙ্গাবিজয়ী নামে বিঘোষিত করিলেন (১) 

রাজেন্দ্রচোল যে-বঙ্গদেশ জয় ক্রিয়াছিলেন তাহাই আধুনিক পূর্ববঙ্গ ব1 
শ্রীচন্দ্রের তাত্্রশাসনে উক্ত হরিকেল। 

রাজেন্দ্র চোল দেব যখন দিপ্বিজয়ার্থ আগমন লাভ তখন 

দক্ষিণরাটে রণশূর, উত্তররাড়ে মহীপাল, বঙ্গে, গোবিন্দচন্দ্র এবং দণ্ড- 

রাজেন্দ্রচোল দেব 

(১) তিরুমলয় লিপি এবং গৌড়রাজমাল!, ৩৯ পৃষ্ঠ! এবং 42214745495 ০ 
1%7/2, ড. ৯. 50 6, 41442 ও বাঙ্গালার ইতিহাস-_্বগ্ঠায় রাখালদাস 
বঙ্গে]াপাধ্যায়। 



৯৮ বাঙ্গালীর বল 

ভূক্তিতে ধর্দপাল রাজত্ব করিতেন। এই রাজন্তবর্গের সৈনিকগণ 
নিশ্চয় বঙ্গদেশ হইতেই সংগৃহীত হইত। ইহারা 
মিলিত হইতে পারিলে যে আবার একটী অখণ্ড 

বঙগসাম্রাজ্য সংস্থাপিত হইতে পারিত- বাঙ্গালী একটা বীর জাতি বলিয়া 

'আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু 

এই জাতিপ্রতিষ্ঠাবূপ মহামন্ত্র সেকালে অজ্ঞাত ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র 

'লিখিয়াছেন--“ইংরেজ ভারতবর্ষের পরমোপকারী। ইংরেজ আমাদিগকে 

নৃতন কথা শিখাইতেছে। যাহা! আমরা কখন জানিতাম না, তাহ! 

জানাইতেছে ; যাহা কখন দেখি নাই, শুনি নাই, বুঝি নাই, তাহা 

দেখাইতেছে, শুনাইতেছে, বুঝাইতেছে। যে পথে কখনও চলি নাই, 
সে পথে কেমন করিয়া চলিতে হয়, তাহা দ্রেখাইয়! দিতেছে । মেই 

সকল শিক্ষার মধ্য অনেক শিক্ষা অমূল্য । যে সকল অমূল্য রত্ব আমর! 

ইংরাজের চিত্বভাগ্ডার হইতে লাভ করিতেছি, তাহার মধ্যে ছুইটির 

আমর! এই প্রবন্ধে উল্লেখ করিলাম-_ স্বাতস্থা প্রিয়তা এবং জাতি- 

প্রতিষ্ঠা । ইহ। কাহাকে বলে, তাহা হিন্দু জানিত না।৮ (১) 

রাজেন্দ্র চোল দেব স্বদেশে প্রত্যাবর্তন কষিলে পর রাজকবিগণ 

যেক্ূপেই সে বিজয়বার্তা ঘোষণা করিয়া থাকুন না কেন তাহার 

বীরবাহিনী বঙ্ৃসেনার সহিত সমরে লিপ্ত হইয়া স্মরণযোগ্য বীরত্ব- 

খ্যাতি অঞ্জন করিতে পারে নাই। (২) ত্রাহার আগমনের বহু পূর্ত্বেই 

ওয়ান্-চোয়াং তাত্রনিপ্ত দর্শন করিয়াছিলেন। তাত্রলিঞ্চ রণশূরের 
রাজ্যের অন্তর্গত হইয়াছিল। রণশূর দক্ষিণরাঢ়পতিরূপে পরিচিত 

ছিলেন। তাত্ত্রলিপ্তবাসিগণ তংকালে সাহমী বলিয়৷ ওয়ান্-চোয়াং 

নৃতন শিক্ষা 

০) ভারত-কলগ্ষ। বিবিধ প্রবন্ধ--৬বছ্ছিম€ল্্ চট্টোপাধ্য।য়। 
(২) 221/75%2 ২ £গঞ : ৬০1 14 0,229, 



পুননবং ৯৯ 
সহ ৬ এসসি, 2৯ চি ভিসির সিল রসি তা সিরীসি তাস পাস তি তিতাস ৯ এ 5 ঠোসিিতীসিলাসিত সি সি 4৯৮৫৯ তাপস ও স্পিরসিতি সিসি পাপা পিসির লতা সিরাত সস্তা সির সিপিএ 

বকের বণিত হইয়াছিল। (১) রাজেন্দ্র চোল দেবের ই আগমনের শত 

বর্ষ পর চোরগঙ্গাদেব মন্দরাধিপতিকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়াছিলেন । 

দক্ষিণ-রাঢ় তখন নন্দরাধিপতির রাজ্যের অস্তভূত্ত ছিল। ইহাই 
তাত্রলিপ্তের অধঃপতনের প্রারভ্ত ঘলিয়া কথিত হয়। এই সময় হইতেই 
উহা গঙ্গাবংশীয়দিগের রাজ্যের সীমান্ত-বাণিজ্যস্থান ও পোতাশ্রয়রূপে 

পরিচিত থাকিয়৷ প্রতিনিয়ত শত্রু কর্তৃক পীড়িত হইত । (২) 

বিশেষ বিশেষ ঘটনাকে চিরম্মরণীয় করিবার জন্য সেকালে নাট্যাভি- 

নয়ের প্রথা প্রচলিত ছিল। “চণ্ডকৌশিক” নাটক মহীপাল দেবের 

বিজয়-কাহিনীকে স্মরণীয় করিবার জন্য, আধ্য 

ক্ষেমীশ্বর কর্তৃক বিরচিত ও নটগণ কর্তৃক অভিনীত 

হইয়াছিল। যে সমর-কাহিনীর বিজয়-স্থৃতি আজিও সংস্কৃত সাহিত্যে 

বিরাজমান রহিয়াছে, সেই সমরের ফলে বাঙ্গালীর নিকট কর্ণাট-। 

লক্ষ্মী লুষ্ঠিত হইয়াছিল। চগণ্ডকৌশিক, প্রবোধচন্দ্রোদয় প্রভৃতি হইতেই 
চিত হয় যে, সেকালে ভারতবাসা বীরের পূজা করিত। 

দশম শতাব্দীর শেষ পাদে চালুক্য বংশের এক বিস্বৃত নায়ক তৈলপ 

যে রাজবংশ ও রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাই কল্যাণের চালুক্য 

রাজবংশ এবং চগুকৌশিকের কর্ণাট রাঁজ্য। 

চেদী বংশের গাঙ্গেয় দেব একবার মহীপাঁলের গৌড়রাজ্য আক্রমণ 
করিয়াছিলেন। নেপালে আবিষ্কৃত একখানি রামায়ণের পুষ্পিকায় গাঙেয় 

দেব “গৌড়ধ্বজ” নামে অভিহিত হইয়াছেন। 

গাঙ্গেয় দেব তখন তীরভূক্তির অধীশ্বর। স্থতরাং 

তীরভূক্তি যে সে সময়ে মহীপালের করচ্যুত 

বারপুজ! 

গৌড়ধ্বজ 

গীাঙ্গেয় দেব 

(১) 7%72//25£ 17269775676 77/452/% 7/77/4-139215 ৮১ 2০০2০01 

200 00010111517217)15 4472672০927) ০0 27420) [১ 5০4" 

(২) 14222171925. 022. 0. 2. 



১০৩ বাঙ্গালীর বল 
৪৯0৯-৮৯০ সতাসদ তা ৯০৯2 তি লাস এটি পিস্িতাসিতিসিতিসি৫ সিতাস্িলাস্িলানটিতিসি ৪ সিসি পাটি তি লীি তিিতাস্টি সিপাসিরাসিতাসিিসি ৪৯ লাস লাস্িতা সি পাসিিস্িটিক্উিতিসিত ৯৫ সি সিভি রিলিস সি িরাছি লসিরিসি রিউিবোিলীস্সিলাসি লীমদিপীস্পিতিসসি রসটা 

হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। পরবত্তীকালেও গাঙ্গেয় দেবের, 

বীরপুত্র কর্ণ গৌড় অধিকার করিবার জন্য বনু চেষ্টা করিয়াছিলেন ।” 

চেদ্রীরাজই এই গাঙ্গের দেব, কি তিনি মিথিলার একজন পরাক্রান্ত 
সামন্ত নরপাল-_সোমবংশোদ্তব গাঙ্গেয় দেব, সে বিষয়ে ভিন্নমত দুষ্ট হয়। 

তিনি ধিনিই হউন, গৌড়জয় করিতে সমর্থ হন নাই-_তীরভূৃক্তিও দীর্ঘ, 
দিনের জন্য রক্ষা করিতে পারেন নাই-_-তখন পধ্যস্তও গোঁড়জনের 

বীরত্বের অভাব হয় নাই। 

মহীপালের রাজত্বকালে উত্তরভারতে যে মুসলমান প্রভাব বাক্ত- 

হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা উত্তরাপথের সিংহদ্বার সাহি-রাজ্য ভগ্ন 
করিয়-_স্থানীশ্বর, মথুরা, কান্কুজ, গোপান্রি, 

কলঞ্জর, সোমনাথ প্রভৃতি স্থানে বিচুণিত দেবায়- 
তনের স্থলিত শিলাসমূহ রুধিরে রঞ্জিত করিয়াছিল। তখন গান্ধার ও 

কপিশ! শ্মশান হইয়াছে__বৌদ্ধ কীত্িচুড়। ধরার ধূলির সহিত মিশিয়া 
গিয়াছে--তখন জয়পাল, অনঙ্গ পাল, ভ্রিলোচনপাল আধ্যাবর্তের মান ও. 

প্রাণ রক্ষার জন্য বলিরূপে আত্মবিসর্জন করিয়াছেন ! নবাগত শক্রর' 

সহিত বল পরীক্ষার প্রয়োজন অনুভব না করিয়া গৌড়পতি মহীপাল 

তখন বারাণসীধামকে শতকীন্তিরত্বের শোভায় সমুজ্জল করিতেছিলেন ! 

ছুই শত বর্ষ মধ্যেই তাহার স্বদেশবাসীকে তাহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে 

হইয়াছিল । 

সেকালের রাজকাহিনী যে জন-প্রবাহের আলে।চনার সামগ্রী ছিল, 

না তাহা নহে। ধশ্মপাল কিরূপ লোকপ্রিয় ছিলেন তাহার পরিচয়, 

খালিমপুর লিপিতে দেখিতে পাই ;_“সীমাস্ত দেশে, 

_. গোপগণ কর্তৃক, গ্রাম-সমীপে জন সাধারণ কর্তৃক, 

গৃহ-চত্তরে ক্রীড়াশীল শিশুগণ কর্তৃক, প্রত্যেক ক্রয়-বিক্রয় স্থ'নে বণিক্সমূহ 

কর্ক এবং বিলাসগৃঁহের পিঞ্ররস্থিত শুকগণ কর্তৃক গীয়মান আত্মত্বা 

উত্তর ভারত 

লোকাম্থরাগ্ণ 



পুনন্বং ১০১ 
১৫ সি পা বাছি পিল তালি লা লাছিতাস্টিতা্ি ািঠাছি তি লাসিতীসি তারি সিরাসছিলীনছি ৪৬ পি লসর সিপীস্ি সি পাস 

শ্রবণ করিয়া, এই নরপতির বধনমগ্ডল লঙ্জাবশে নিয়ত ঈষৎ বক্রভাবে 

“বিন হইয়া” রহিত । 

আমগাছি লিপি হইতে প্রকাশ, নয়পাল “লোঁকান্রাগভাজন” 

ছিলেন। গোপাল প্রজাকর্তৃক নির্বাচিত গোৌঁড়পতি। ধর্মপাল ও 

দেবপাল বঙ্গপ্রজার মহতী দেবতা । এই সকল লোকবিশ্রুত নৃপতি- 

বর্গের কাহারও কাহিনীই যে বঙ্গকবি রচনার যোগ্য বলিয়া মনে করেন 

নাই তাহা নহে। মুদ্রারাক্ষল, হর্ষচরিত, চণ্ডকৌশিক প্রভৃতি নিশ্চয়ই 
বঙ্গ কবিকেও বাঙ্গালীর বীরকীন্তি রচনায় প্রবুদ্ধ করিয়া থাকিবে। 

পরবর্তী কালের বাঙ্গালার সাহিত্য ইহার পরিচয় প্রদান করিয়াছে । 

বাঙ্গালার একাদশ শত্াব্দের প্রাচীন সাহিত্য বাঙ্গালীর বীরত্বের 

কাহিনী রচন। করিয়া থাকিলেও আমরা সে সকল গ্রন্থ পাই নাই । এরূপ 

কত গ্রন্থ যে অধুনা অপরিজ্ঞাত রহিয়াছে_-কিরূপ 

বিরাট একটা সংস্কৃত ও বঙ্গ সাহিত্যের বিবরণ লাভে 

আমরা বঞ্চিত হইয়া রহিয়াছি, তাহা মহামহোপাধ্যায় স্বর্গগত পণ্ডিত 

হুরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় প্রমাণিত করিয়াছেন । সুতরাং বঙ্গ সাহিত্যের 

অধুনা প্রাপ্ত প্রাচীন কয়েকখনি পুস্তকের পৃষ্ঠ! মাত্র অবলগ্ন করিয়া 
সাধারণ ভাবে এ কথা বলা স্ঙ্গত নহে যে, সেকালের "বাঙ্গালী 
কবির রচনায় আত্মনির্ভরের ভাব ও বিক্রম প্রকাশ কোন কালেই বেশী 

প্রশংসনীয় হয় নাই। যেখানে বাঙ্গালী কবি বীরত্ব বর্ণনা করিতে 

গিয়াছেন, সেখানে বাঙ্গালার ব্যঙ্গকবি 'ভারত-উদ্ধার? কাব্যের ন্যায় তীক্ষ 

গ্লেষ দ্বারা বঙ্গ বীরের যুদ্ধান্ত্গুলিকে একটি পটকার ধূঘে পর্যবসিত 
করিবার স্থবিধ! পাইয়াছেন.” (১) 

জনসাধারণের ইতিহাস রচনার প্রথ! বর্তমান থাকিলে আমরা সে 
& কালের বঙ্গসৈহ্যের পরিচয় পাইতাম । কে বলিবে যে সেকালে এমন 
এস 

প্লান্ট ছি তসছি তি বাসি রাছি লিস্ট পীসি ঠাস চস তি ৯ পোস্ত লি তি লী তাস লাম লী 

বঙ্গনাহিতা 

৮ 

(১) বঙ্গভ।ষ! ও সাহিত্য--রায় বাহাছুর দীনেশচন্দ্র সেন, ৭৩ পুষ্ঠা। 



১০২ বাঙ্গালীর বল 

কবি কেহ ছিলেন না, ধিনি ধর্মপাল, দেবপাল, মহীপাল প্রভৃতির 
রাজ্য-বিস্তার-ব্যাপারের সহিত স্বয়ং লিপ্ত ছিলেন না? সমর-ব্যবসায় 

কৌলিক হইলেও উহ যে মিগাস্থিনিস-কথিত পঞ্চম 
জাতিতেই শুধু নিবদ্ধ ছিল তাহা মনে করিবার 

কারণ নাই । আমরা দেখিয়াছি এবং পরেও দেখিব যে, ব্রাহ্মণ শূর্রাদি 

সকলেই আবশ্যক মত অস্ত্র ধবিত। অপির সহিত মসীর কোন বিপরীত 

সম্বন্ধ সেকালে বর্তমান ছিল না। 

বাঙ্গালীর শৌধ্য কল্পনার কাহিনী নহে, উহা সমপামস্সিক প্রশস্তিতে 

পরিচিত--কঠিন শিলা ব| তাঞ্রের বক্ষে পরিস্ফুট। সে ইতিহাসকে 
অবহেলা করিয়া বঙ্গের কোন নিত্ভৃত পলীনিকেতনের কোন অক্ষম 

কবির গাথাকে অবলম্বন পূর্বক, জাতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে বাঙ্গালীকে 

কলঙ্কলিপ্ত করা উচিত নহে! যখন প্রতি যুগেই বাঙ্গালীর শৌধ্য জয়ে, 

পরাজয়ে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তখন সেই সকল যুগের কবিচিত্ত যে 

যুগধশ্ধের প্রভাবে স্পন্দিত হয় নাই ইহ] কল্পনা করা সম্ভব হইলেও 

প্রকাশ করিতে হুঃসাহসের প্রয়োজন হয়। 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
«“কলিযুগ রামায়ণ” 

অবদানম্ রঘুপরিবৃঢ গৌড়াধিপরাম দেবয়োরেতঙ । 

কলিযুগ রামায়ণমিহ, কবিরপি কলিকাল বাল্মীকি ॥ 
_রামচরিত। 

১০২৫ খুঃ অন্দে মহীপাল ন্বর্গারোহণ করিলেন; তখনও “কলিষুগ 
রামায়ণ” রচনার প্রায় শতবর্ষ বাকি ছিল। পুত্র নয়পাল গৌড়সিংহাসনে 

আরোহণ করিলেন। মহীপালের ন্যায় তাহারও 

* * নবরাজ্য জরের অবকাশ ঘটিল না; বহিঃশক্রর: 

সমর-ব্যবসায় 

নয়পাল 



“কলিযুগ রামায়ণ” ১০৩: 
৮৫৯৫৯ ৯তাসিসিপাসি পিসি পাসিলস্পাতি সিপস্িস্পাস্পাস্সিপ ৯০০৪ 

কবল হইতে পিতৃরাজ্য রক্ষা করিতেই তাহার অনেক শক্তি শেষ 
হইয়া গেল। আমগাছি-লিপিতে নয়পাল এহতধ্বাস্ত লি্ধপ্রকৃতি”, 

লোকান্ুরাগভাজন বলিয়া বণিত হইয়াছেন । সমস্ত সামন্ত নরপালদিগের 

শিরে পদবিন্তান করিয়া “ শিরসি কৃতপাদঃ ]” তিনি সকল দ্দিকে 

প্রতাপ বিস্তার করিয়াছিলেন । (১) 

কষ্ণ-দ্ারিক।-মন্দির-লিপিতে নয়পাল “সমস্ত ভূমগ্ডুল-রাজ্যভার- 

ধারণকারী” বলিয়া পরিচিত। যে মহাবল শন্র নয়পালের রাজ্য 

আক্রমণ করিয়াছিলেন__উত্তরাপথ হইতে মুসলমান-বন্তা যেরূপে 
বারাণসী পধ্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল, তাহাতে “রাজ্যভার ধারণ” করিতে 

নয়পালকে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল । 

বাঙ্গালার লিখিত ইতিহাস বিলুপ্ত হইয়াছে-_ছিল না একথা বলিতে 

পারি না। মগধের পণ্ডিত ক্ষেমেন্দ্র ভদ্রের রচনায় পাল-সাম্রাজ্যের ষে 

বিলুপ্ত ইতিহাস ইতিহাস বর্তমান ছিল, তাহ। কোন্ অন্ধকাঝের 

কুক্ষি-মধ্যে লুক্কায়িত রহিয়াছে, কে জানে? ইন্ত্র 

দত্তের “বুদ্ধপুরাণ” কেবল রামচরিতে" নামমাত্র সার হইয়াছে, স্থৃতরাং 

সেনবংশের প্রথম চারি ভূপালের বিস্তৃত ইতিহাস জানিবার উপায় 

নাই। পণ্ডিত ভটঘটীর “গুরু পরম্পরার ইতি হাঁস” এ পধ্যস্ত আবিষ্কৃত 

হয় নাই। এইরূপ আরও কত গ্রস্থ ছিল, কে বলিতে পারে? 

স্থতরাং নয়পাল কিরূপে “রাজাভার ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা 

জানিতে হইলে এখন কেবল পূর্বববণিত গাঙ্গেয় দেবের পুত্রবধূ অহলনা- 
দেবীর ভেরঘাট-শিলা-লিপি, তাহার পুত্র জয়সিংহ দেবের কর্ণবলশিলা- 

লিপি ও বুস্তন কৃত দীপক্কর শ্রীজ্ঞানের চরিত-কথায় প্রদত্ত স্বল্প পরিচয়ে 
পরিতুষ্ট হইতে হয়। 

স্প্প্পপপপ প 

(১) 7). 4.5. 9. ৬] [3050 62117 নয়পালের কাল নির্ণয় ; 
আমগ্াছি শীসন-_গৌড়লেখমালা, ১২৫ পৃষ্ঠ] 1 



১০৪ বাঙ্গালীর বল 

মহীপালের রাজত্বকালে চেদীরাজ গাঙ্গের় দেব তীরতূৃক্তি অধিকার 

করিয়াছিলেন। তাহার বীরপুত্র কর্ণদেব পপ্রবোধচন্দ্রোদয়” নাটকে. 

“সকলভূপালকুলপ্রলয়কালাগ্রিরুত্র” বলিয়! পরিচিত । 
তাহার “শৌধ্যবিক্রম ভয়ে” পাণ্ারাজ চণ্ডতা৷ ত্যাগ 

করিয়াছিলেন, মুরল বা কেরলরাজ গর্ব ছাড়িয়াছিলেন, কুঙ্গপতি 
সংপথে আসিয়াছিলেন এবং বঙ্গরাজ কলিঙ্গরাজের সহিত ভয়- 

বিকম্পিত হইয়াছিলেন। কর্ণের বিক্রম কিররাজকে শুক পক্ষীর ন্যায় 
“পঞ্জরগৃহে” বাম করিতে বাধ্য করিয়াছিল এবং হ্ণদিগের হর্ষ বিলুপ্ত 

করিয়াছিল। (১) চোল, কুঙগ, হণ, বঙ্গ, গুঞ্জর এবং কীরদেশের 

নৃপতিগণ কর্ণদেব কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। (২) কলঞ্তর 

পর্বতাধিপতি কর্ণদেবকে যমন্বরূপ ভয় করিতেন । (৩) 

কর্ণদেব 

এইরূপ প্রবল পরাক্রান্ত কর্ণদেব মগধ আক্রমণ করিলেন বটে, কিন্তু 
নগর অধিকার করিতে পারিলেন ন|। তাহার দীপ্ততেজে কতকগুলি 

বৌদ্ধবিহার মাত্র ধ্বংস প্রাপ্ত হইল। বঙ্গসেন। শত্রুকে 
পর্ুদস্ত করিতে ক্রটি করিল না। চেদী-সৈম্বের 

শোণিত ধারায়, বহ্িমান বৌদ্ধ-বিহারের অগ্নিরাশি নির্বাপিত হইতে 
লাগিল। তিথিক-পতি কর্ণ পরাভূত হইলেন। 

বঙ্গবিক্রম 

বঙ্গগৌরব চন্দ্রগর্ত দীপন্কর শ্রীজ্ঞান তখন বজ্রাসনে (বুদ্ধগয়ায় ) বাস 
করিতেছিলেন। এই কধিরপ্লাবন দর্শনে, অহিংস! পরমোধর্ের পুরোহিত 

চল্রগর্ভ দীপঙ্কর. শ্রীজ্ঞানের হৃদয়ে আঘাত লাগিল। তিনি চেদী- 

প্রীজ্জান অতীশ সৈন্তদিগকে আশ্রয় দান করিয়া স্বয়ং সন্ধি সংস্থাপন 

১) ভেরঘাট শিলালিপি-_42/. 1742, ৬০] 1 0. 71. 

(২) কর্ণবলের শিলালিপি__1%2:2% 44%/27207, ড০01 51115 0117. 

€৩) বিহলনকৃত কিক্রমাঙ্কদেব চরিত | - 



“কলিযুগ রামায়ণ” ১০৫ 
পাস্পাসিতাসিসিপাসরাসটিত৯র৯৫সিতাস্পিাসপিাস্সিপাসিতসি পি পাি তিতাস পিপি ৫৯৩ পাসিপাছিপািপাসি পাপা পাস্ছিতাসি লীন তাস্িরসটি ল পসরা িলা সিরা স্পা সিরোসিস তি পিসি সি তীর স্সমিস্সি লস লী সত 

করিলেন। (১) পররাজ্য-লোলুপ কর্ণদেব গৌড়পতির সহিত সখ্য- 

বন্ধনে বদ্ধ হইয়া স্বদেশে প্রস্থান করিলেন । 

মহারাজীধরাজ নয়পাল দেবের বিংশতি বর্ষের শাসনকাহিনী বিস্তৃত 

ভাবে জানিবার উপায় ন| থাকিলেও, তখন যে গৌড়সেনা “নকল- 
ভূপালকুলপ্রলয়কালাগ্নিরুত্র” চেদীপতিকেও সমরে পরাভূত করিতে 

সমর্থ ছিল, ইহাই বাঙ্গালী জাতির ইতিহাসের একাংশকে সমুজ্জল করিয়া 
রাখিয়াছে। ইহাই স্চিত করিতেছে যে, ভেরঘাট প্রশস্ির “কম্পে 

বঙ্গ: কলিঙ্গঃ সহ”-_কবির অত্যুক্তি মাত্র! ৃ 
কষ্ণ-দ্বারিকা-মন্দির-লিপিতে নয়পালের সামরিক ব্যবস্থার একটা তথ্য 

প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে । দেখিতে পাওয়া যায়, তখন রাঁজব।জির চিকিৎসার 

জন্য বাজি-বৈদ্যের ব্যবস্থা ছিল। বিশ্বাদিত্য যে বিষ 
মন্দির নিশ্মাণ করাইয়াছিলেন, বাঞ্জি-বৈছ্য সহদেব 

কর্তৃক তাহার প্রশস্তি রচিত হইয়াছিল । বাঁজি-বৈদ্যের ব্যবস্থা কতদিন 

হইতে বঙ্গে প্রচলিত আছে তাহা বিশেষজ্ঞগণ বলিতে পারেন। 

লেখমালার প্রমাণের উপর শির্ভর করিলে নিঃসংশয়েই বলিতে পার! যায় 
'ষে, পাল ও সেন নরপালদ্িগের কালে হস্তীব্যাপৃতক, মহাপীলুপতি, 

অশ্বব্যাপৃতক, মহাভোগিক প্রভৃতি রাজপদে দক্ষ কর্মচারিগণ নিযুক্ত 

থাকিতেন। হস্তী ও অশ্ব সংগ্রহ এবং রক্ষণাবেক্ষণ তাহাদের প্রধান 

কাধ্য ছিল। 

লাহোরের শাসনকর্তা আহম্মদ নিয়াল্তিগীন ১০৩৩ থ্ষ্টান্দে যে 
যুদ্ধাভিযানে লিপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা মুসলমান এঁতিহাসিক কর্তৃক 

শ্বানারস্বিজয়  “বানারস্৮-বিজয়-কাহিনীবূপে . সগৌরবে লিখিত 
নালুঠঠন মাত্র? হইয়াছে । কিন্ত সে বিজয়-কাহিনী পাঠ করিলে 

পে, এ 

বাজ্ি-বৈচ্য 

893. 



১৩৬ বাঙ্গালীর বল 
শাস্তি সিল তাসলিমা সত সিতিসসিতীসসিলী সস সিসি সিল সিাস্টিপাসিপাসপাস্টিপাসিলাস্িলাসপিস্পিপিসিপাসিলাসিলীসিপাসিপী সপ সিপাসিি সিসি সর স্াসিিস্সিলাসসিতাসটিতাসিলাস্দিতািলাসি লাস্িতীসটি শী সির স্পস্ট সপলাস্পিলী সটিপাস্সিপীসিতী সিল সপ সি 

দেখিতে পাওয়া যায় যে, লু্ঠনকারী মুসলমান সৈন্থগণ অকশ্মাৎ একটা 

নগরের সন্মুখে আসিয়া শুনিল, উহার নাম “বনারস্”। তাহার! ক্ষিপ্র 

হস্তে লুঠনে ব্যাপৃত হইল--কারণ অধিকক্ষণ তথায় থাকা নিরাপদ 

ছিল না-বিপদের আশঙ্ক। ছিল [ 43808055 ০ 0১০ 19711” ] 1 

তাহারা প্রভাত হইতে মধ্যাহ্ন পর্যন্ত, কয়েকঘণ্টা মাত্র থাকিয়াই, বসন- 

ভূষণ মণি-মুক্তা ও গন্ধদ্রব্যের বাজার লুণ্ঠিত করিয়া, প্রভূত ধনবত্ব 

সহ পলায়ন করিল। তাহারা ঘে স্বেচ্ছায় প্রস্থান করিয়াছিল তাহা 

নহে। ইহার অধিক লুন করা অসম্ভব [ “[700995116” | হইয়াছিল? 

বারাণসী তখন গৌড়বঙ্গ সামতরাজজোর অংশ বলিয়া নয়পালের সেনাগণ 
কর্তৃক সুরক্ষিত ছিল। তাহারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তত হইতেছে দেখিয়াই, 

নিয়াল্তিগীনকে পলায়ন করিতে হইয়াছিল। (১) ইহারই নাম বনারস্- 

বিজয়! 
পরবর্তীযুগে গৌড়-সেনার সহিত মুসলমান-সংঘর্ষের বোধ হয় ইহাই 

সর্বপ্রথম সুচনা । সে প্রারস্ত যেরূপ হইয়াছিল, পরিণামে তাহার 

বিপরীত ঘটিয়াছিল। 

নয়পালের মৃত্যুর পর পরাজিত চেদীরাজ কর্ণ বিলুপ্ঠ-গৌরব উদ্ধারের 
জন্য গোৌঁড়রাজ্য পুনরায় আক্রমণ করিলেন । তৃতীয়-বি গ্রহপাল সিংহাসনে 

আরোহণ করিয়া বাহুবলদর্পে শক্রকুল-কালরুত্র 

এবং বিষণ অপেক্ষাও অধিক সংগ্রাম-চতুর রূপে 

পরিকীতন্তিত হইলেন। (২) 

চেদীরাজের সহিত তাহার সমর-কাহিনীই প্রমাণিত করে যে, 

প্রশস্তিকার যোগযজনেরই স্তরতিবাদ করিয়াছিলেন। কর্ণ যুদ্ধে পরাজিত 

তৃতীয়-বিগ্রহ পাল 

(১) 22/27/%55%6%/522 : 7101০৮71500 961700197৬০] 119 [১, 
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(২) আমগাছি লিপি গৌড়লেখমালা, ১২৫ পৃষ্ঠা । 
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হইয়া বিজয়ী বীরনরপালের হস্তে ছুহিতা যৌবনশ্রীকে অর্পণ করিতে; 
বাধ্য হইলেন। রণভেরী স্তব্ধ হইম্না গেল-__পরস্পর কণচ্ছেদনোছ্যত 

সেনাকুল আনন্দে কোলাকুলি করিল। গৌড়রাজপ্রাসাদে নবদম্পতীর' 

প্রেম-মিলন-গীতি বীণার বাস্কারে বাজিয়া উঠিল। চেদীপতি গোৌড়- 
রাজের ক কাটিতে আসিয়া তাহাকে স্সেহের দুশ্ছেছ্য বন্ধনে আবদ্ধ, 
করিলেন। (১) এবং জামাতাকে বহু “ভূমিকাঞ্চন করিতুরগাি” 

উপঢৌকন দিম] গৃহে ফিরিলেন। 
তখনও হয়ত চেদীবাহিনীর অভিযান-ম্থৃতি বিলুপ্ত হয় নাই_-তখনও. 

বিবাহ-বাসরের আনন্দ-কাহিনী গৌড়বাসীর নিকট জনশ্রুতিরূপে পধ্য- 
বমিত হয় নাই, তখনও হয়ত বিজয়ী গৌড়সেনা জয়ের মত্ততা ভুলিতে, 
পাবে নাই-__এমন সময় আবার সমর-ডমরু নিনাদিত হইল ! 

চালুক্য-রাজকুমার বিক্রমাদিত্য বহু সৈন্য লইয়া গড়ের সিংহদ্বারে 
আসিয়৷ উপনীত হইলেন । সে ঘোর সমরে পালরাজবংশের অধঃপতনের 

বীজ উপ্ত হইয়া গেল । গৌড়পতির হস্তী গ্রহণ। 

করিয়া, কামরূপেশ্বরের বিপুল প্রতাপ উন্ম,লিত 

করিয়া বিক্রমাদিত্য স্বরাজ্যে প্রস্থান করিলেন। রাঢদেশ গৌড়রাষ্ট্র 

হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া চালক, বা কর্ণাট সাস্রাজ্যের অন্তভূক্তি হইয়৷ গেল । 

নবজিত রাঢ় শাসনার্থ ক্ণাটরাজ যে রাজপুত বা ক্ষত্রিয় সেনানায়ককে 

নিয়োগ করিয়াছিলেন সামন্তসেন তাহারই বংশধর-_বঙ্গের সেনরাজগণের 

পূর্বব পুরুষ। (২) কর্ণাটেন্দু বিজয়ী বিক্রমাদ্দিত্য যখন “ত্রিভৃবন মল্ল 

পর্মাড়িদেব” উপাধিতে বিভূষিত হইয়া! চালুক্য-রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট 

হইয়াছিলেন, তখন ৰাশ্মীরাগত কবি বিহলন বিক্রমাঙ্কদেব-চরিতে তাহার 

গৌড়-কামরূপ-[বজয় কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। 

চালুক্য বিক্রমাদিতা 

(১) 12975 0 £%4 44522255922 2 72%22, ৬০% 1015 ০ 22 

৫) গৌড়রাজমালা-_-বরেন্্র অনুসন্ধান সমিতি, প্রথম ভাগ ৪৬--৪৭ পৃষ্টা । 



১০৮ বাঙ্গালীর বল 

থৃঃ একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর বাঙ্গালার ইতিহান যখন বহিঃশক্রর 

আক্রমণ হইতে দ্েশরক্ষার জন্য নিরবচ্ছিন্ন সমর-কাহিনীতে পূর্ণ হইতে-. 

ছিল, তখন বশ্ম ও চন্দ্রবংশ নামে ছুইটা নবীন রাজ- 
ংশ বাঙ্গালার রাষ্গগনে দেখা দিয়াছিল। (ভাজ- 

বর্মদেবের তাত্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, পূর্ধব বঙ্গের বর্- 

বংশীয় জাতবন্মা কামরূপ জয় করিয়াছিলেন এবং অঙদেশেও প্রতিষ্ঠা 

লাভ করিয়াছিলেন। (১) ইহাদিগের কাহিনী এখনও অত্যন্ত অসম্পূর্ণ 

এবং বহু অনুমানের ভিত্তির উপর গ্রথিত রহিয়াছে । (২) 

রাঘবেন্ত্র কবিশেখর কৃত “ভবভূমি বার্তা” নামক গ্রস্থ অবলম্বনে 

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্ধু প্রাচ্যবিদ্যাম্হার্ণব মহাশয় “মহারাজাধিরাজ হরি 
বম্মীর” একটা বিবরণ প্রদান করিয়াছেন । হরিবশ্মীর বীর সেনাগণ পূর্বব- 

বঙ্গের রাজনগরী হইতে বীরপ্রতাপে যাত্রা করিয়া নানা জনপদ জয় 
করিগ্জাছিল। তাহার “করাল করবাল”-ভয়ে দক্ষিণাপথ হইতে সমাগত 

বহুসংখ্যক শক্ররাজগণ প্রকম্পিত হইতেন। অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গাদি “অশেষ 

জনপদে” হরিবশ্মার “অদ্ভুত” কীন্তি-কাহিনী সর্বদা বিঘোষিত হইত 
তাহার শতাধিক দেবমন্দির ভূবনেশ্বরের শোভা বুদ্ধি করিয়াছিল । 

হরিবন্মার কথা স্মরণ হইলেই মনে পড়ে সেই অসাধারণ পণ্ডিত, 
“বালবলভীভূজঙ্গ” বৃহম্পত্তিতুল্য সচিব ভবদেবের কথা । তাহার 

পাগ্ডত্য যেমন নান! দিগ্দেশে তাহার খ্যাতি প্রচার করিয়াছিল, তেমনি 

যখন তাহার ভীম করে “করাল অপি” জ্বলিয়৷ উঠিত, তখন রণভূমি 
রিপুরুধিরে চচ্চিত হইয়া যাইত। (৩) 

0) বাঙ্গালার ইতিহাদ_হবর্গীয় রাখালদাদ বন্দ্যোপাধ্যায় । প্রথম ভাগ, ২৪৫-__ 
২৪৯ পৃষ্ঠ] । 
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/৩) হরিবন্পার তাত্রশাসনে প্রকাশ যে- “জ্যোতিবর্শপাদানুধ্যাত” মহারাজাধিরাজ 
প্রীহরিবর্শেব ভূমি দান কর্তরয়াছিলেন ৷ তাহীর মন্ত্রীংশের আদিদেব জ্যোতিবর্শের 

নবীন রাজবংশ 
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বম্ম বংশের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে ( মতান্তরে পরে ) পূর্বববঙ্গে চন্দ্রবংশের 

রাজধানী বর্তমান ছিল। কোন্ সময়ে, কিরূপে এই চন্দ্রবংশ পুর্ব্ববঙ্গকে 

পাল-সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া একটী নবীন রাজ্যে পরিণত করিয়া- 

ছিলেন, সে কাহিনী এখনও অপরিজ্ঞাতই রহিয়াছে । 

ইদ্দিলপুর ও রামপালের তাত্্রশাসনে প্রকাশ যে “শ্রীচন্র সতত বিবুধ- 
মণ্ডলী পরিবেষ্টিত থাকিয়া এবং রাজ্যকে একাতপত্র-হুশোভিত করিয়া 

স্বীয় যশঃ সৌরভে দিউ্মগুল আমোদিত করিয়াছিলেন 1” 
তৃতীয়-বিগ্রহপালদেবের মৃত্যুর পরই তাহার প্রথম পুত্র মহীপাঁলদেব 

«অনীতিকারম্তরত» হইয়। উঠিলেন। তাহার আদেশে “সাহস-সারথী” 

শূরপাল এবং আশৈশব বীর বলিয়া প্রখ্যাত রামপাল 

কারারুদ্ধ হইলেন । মহীপাল তখন বিস্বৃত হইয়া- 

ছিলেন যে, একদিন গৌড়জনের মিলিত আশীর্বাদেই তাহার পিতৃপুরুষ 

গোপালদেবের শিরে রাজমুকুট সংস্থাপিত হইয়াছিল। গৌড়জন যখন. 
আর মহীপালকে সন্থ করিতে পারিল না, তখন আবার সম্মিলিত হইল । 

এ সম্মিলন রাজ-নির্বাচনের জন্য ঘটে নাই-_ছুষ্টের দমন করির।' 

ব্ক্তিবিশেষের রাজ্য-লাভেচ্ছাঘ ঘটিয়াছিল। হৃহ1। সাময়িক মাৎস্যন্তায়। 

দূর করিবার জন্য প্রজাশক্তির সম্মেলন হইতে পারে, কিন্তু গোপালের 
কালের মহা-মিলন নহে; ইহা রাজোর ছুর্দশার স্থযোগে শক্তিশালী 
জন-নায়ক কর্তৃক ভূজ-প্রভাবে রাজসিংহাসন গ্রহণের চেষ্টা মাত্র ।' 

স্থতরাং পূর্ব্বের ন্যায় তেমন শ্রদ্ধেয় নহে এবং শেষ পধ্যন্ত বিদ্রোহ-আখ্য। 

পাইবারই যোগ্য । বিরাট পাল-সাম্রাজ্য ও তাহার শক্তিশালী বীর- 

নরপতিগণের কীন্তি-কাহিনী একটী মিলনের অনশ্বর স্থৃতি চিহ, আর 

মহীপ।ল 

সন্ধিবিগ্রহী ছিলেন । আদিদেবের পুত্র নান! যুদ্ধ করিয়া! রাজ্য-বিস্তার করিয়াছিলেন । 

সেকালের রাজমন্ত্রীবংশেও রাজসেনাপতি জন্মগ্রহণ করিতেন। বন্ম ও চন্ত্রবংশের সেন, 

বাজগণ পালবংশের ধ্বংসের কারণ বলিয়। কথিত হন। 



৬৯৩ বাঙ্গালীর বল 

স্বৃহৎ দীধিকাগর্ভে উর্ধমুখ শিলাখণ্ড মাত্র আর একটীর জয়ন্ত! 
একটা হৃষ্টি--অপরটা সংহার । (১) 

বঙ্গের সেই রাষ্ট্র-বিপ্লবের প্রধান নায়ক টবর্ত-সেনাপতি মহাবল 
দিব্য বা দিব্বোক্ যুদ্ধে মহীপালকে নিধন করিলে পর বিব্রোহিগণ জয়- 

গর্বেব যে সমুন্নত স্তস্ত উত্তোলিত করিয়াছিল, আজিও 

তাহা কৈবর্ত-রাঁজের প্রতিষ্ঠান্তস্তরূপে উত্তর-বঙ্গের 

একটা বিস্তীর্ণ দীঘিকার স্বচ্ছ সলিল মধ্যে উচ্চশিরে দণ্ডায়মান রহিয়াছে! 
'ভোজ-বম্ম দেবের তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, কর্ণাট-রাজ কর্ণের 

'জামাত৷ জাত-বশ্মা দিব্য ও গোবদ্ধন নামক নৃপতিদ্বয়কে পরাভূত করিয়া, 

অঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন । এই দিব্য ব৷ দ্িব্বোক্ বঙ্গের 

কৈবর্ত-বিদ্রোহের নেতা । (২) এই বিদ্রেহ ইহাই স্থচিত করে যে, 
সেকালে রাজা অত্যাচারী হইয়া! উঠিলে অমোঘ প্রজাশক্তি সে অত্যাচার 
নীরবে সহ করিত না । 

বিদ্রোহের অবসানে কিছুকাল পধ্যন্ত পালরাজগণের জন্মভূমি ব! 

'“জনকভূ” বরেন্দ্র রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়।, পাবনা ও রাজসাহী 

জেলা কৈবর্তরাজ দিব্বোক্, অনুজ রুদোক এবং তৎপুত্র ভীমের 

করতলগত ছিল। আজিও বহু সমুন্নত 

“জাঙ্গীল” বা ম্বৎ-প্রাচীর উত্তরবঙ্গে “ভীমের জাঙ্গাল” 

'নামে পরিচিত রহিয়াছে । অন্ধ জনশ্র্ত এই সকল জাঙ্গাল মধ্যম 

কৈবর্তরাজ প্রতিষ্ঠ! 

ভীমের জাঙ্গ।ল 

(১) “দিব্য স্মৃতি সমিতি" কয়েক বতনর হইল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন ; কিন্ত 
অদ্যাবধি এমন কেন বিশিষ্ট প্রম।ণ আবিষ্কৃত হয় নাই, যাহার উপর নির্ভর করিয়া বলা 
পলা যে, কৈবর্তরাজের রাজ্গ্রহণ প্রজাপুঞ্জের সর্বসম্মতিক্রমে ঘটিয়াছিল। রাজ! ভীম 
সিংহাসনের স্যাষ্য অধিকারী রামপালের বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ করায় সেই যুদ্ধব্যাপার 

“সাধারণভাবে বিদ্রোহ ভিন্ন অন্ত কিছু বল! চলে ন|। স্মতি-সমিতি সত্য উদ্ধারের জন্য 
চেষ্টিত হইয়া -বাঙ্গালার এতিহানিক মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। তাহাদের 
চেষ্টা ফলবতী হইলে ধুঁতিহানিকদিগেরও মতপরিবর্তনের অবসর.আসিবে। 

(২) গৌড়রাজমালা-বরেন্র “অনুসন্ধান সঙ্টিতি, ৫৫ দৃষ্ঠ।। 



“কলিযুগ রামায়ণ ১১৬ 
সিল স্াস্িপাসিপাস্িতাসিপিস সিসিলাস পিসপাসটিলীসিস্সিতীস্সিরীসছি তীসদিলিস্ছি পচ তি তিনি বসতি পাস টি ছি 

পাগুডবের নামের সহিত সংযুক্ত করিয়া থাকে । রামপাল যখন পিতৃভৃমি 
উদ্ধার কামনায় “করিতুরগ-তরণী” সমভিব্যাহারে সম্মিলিত সামস্ত-চক্র 

লইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন তাহাকে বাধা দিবার জন্তা রুদদোক- 
পুত্র ভীম এই সকল স্বদৃঢ়.মৃ্-প্রাচীর ব৷ জাঙ্গাল প্রস্তত করিয়াছিলেন। 

এগুলি জলপ্লাবন হইতেও দৃুর্গমূল রক্ষা করিত এবং সচরাচর গমনাগমনের 
জন্যও ব্যবহৃত হইত । 

পিতৃসিংহাসনহীন রামপাল গৃহ-তাড়িত হইয়া প্রথমে সাম্রাজোর 

প্রধান সামস্তদিগের আশ্রয় ভিক্ষা করিলেন, এবং আটবিক প্রদেশের 

সামন্তদিগের সহিত মিত্রত স্থাপন করিলেন। যখন 

বুঝিলেন সকলেই তাহাকে সাহাষ্য করিতে প্রস্তত, 
তখন নদীতীরস্থ ভূমি ও বহু অর্থ দান করিয়া তিনি পদাতিক, 

অশ্বারোহী ও গজারোহী সেনা সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। আমরা 

পরেও দেখিতে পাইব যে, অর্থ থাকিলেই অনায়াসে ব্্গদেশ হইতে সেন 
সংগৃহীত হইতে পারিত। 

যখন সেনা সংগৃহীত হইতে লাগিল তখন মহা-প্রতীহার শিবরাজ 
দেব সসৈন্যে অগ্রসর হইয়া ভাগীরথী অতিক্রম পূর্বক বরেন্দ্রীর অবস্থা 

পর্যবেক্ষণ করিয়া আসিলেন। ভীমও তখন নিশ্েষ্ট 

ছিলেন না। তাহার হরি-কুঞ্জরাদি চতুরঙ্গ সেনা 
শিবরাজের নিকট পরাভূত হইল । 

রামপালের অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না। তাহার বিশাল বাহিনী বীরদর্পে 
অগ্রসর হইল। উড়িস্যা, মেদিনীপুর, মানভূম হইতে রাজসাহীর কুশুস্ব 

পধ্যস্ত সকল স্থানের সামস্তগণ আপন আপন বলাবল 

লইয়া গৌড়রাজসিংহাসনে গৌড়পতিরই বংশধরকে 
প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। রামপালের 'মাতুল 
রাষ্্রকুটবশীয় মথন বা মহন, তাহার পুত্র 'মহা"মডলিক কাঁহু রদ্দেব 

সৈন্য সংগ্রহ 

শিবরাজ দেব 

নৌকা-মেলক 



১২ “বাঙ্গালীর বল 

ও স্থুবর্ণদেব এবং ভ্রাতুষ্পুত্র শিবরাজ মহনের সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর 
হইলেন। .মহন তৎকাল-গ্রসিদ্ধ বীর বলিয়া পরিচিত ছিলেন ॥" 
মগধের অন্তর্গত গীঠির ভূপাল দেবরক্ষিত একসময়ে তাঁহার নিকট 

পরাজয় মানিয়াছিলেন । রাজকুমার কুমারপাল এই মহতী সেনার 

নায়ক পদে বুত হইলেন । ভাগীরথীর উপর অবিলম্বে “নৌকামেলক” 

বা নৌসেতু নিশ্মিত হইল । গৌড়েশ্বরের বিপুল চতুরঙ্গবাহিনী জয়নাদে 
গঙ্গাপ্রবাহ অতিক্রম করিল । এই মিলিত অনন্ত সামস্ত-চক্র রাজকবি 

কর্তৃক “চতুর” ব1 কাধ্যক্ষম বলিয়া বণিত হইয়াছে । এ প্রশংস! 

সেকালের বঙ্গসেনারই প্রাপ্য । 

রামচরিতে চতুদ্দশ জন সামন্তের নাম উল্লিখিত হইয়াছে । তাহারা' 

(১) কান্তকুজরাজের সেনা পরাভবকারী ভীমযশ, (২) দক্ষিণ সিংহাসন 

চক্রবর্ভ্গ বীরগুণ, (৩) উতৎ্কলেশ কর্ণকৈশরীর সেন! ধ্বংসকারী দণুভুক্তি 
ভূপতি জয়সিংহ, (৪) দেধগ্রামপতি বিক্রমরাজ, (৫ ) অপার মন্দার- 

পতি সমস্ত আরণ্য-সামন্ত-চক্রচুড়ামণি লক্ষমীশৃর, (৬) কুজবটার অধীশ্বর 

শূরপাল, (৭) টৈল-কম্পপতি রুত্বশেখর, (৮) 

উচ্ছালপতি ময়গলসিংহ, (৯) ডেক্করীয়রাজ এতাঁপ- 

সিংহ, (১০ ) কয়ঙ্গলপতি নরসিংহার্জন, (১১) সন্কটগ্রামীয় চগ্ডার্ভুল, 

(১২) নিদ্রাবলীর বিজয় রাজ, (১৩) কৌশাম্বীপতি গোবর্ধন (ক) 

এবং (১৪) পছুবস্বাপতি সোম। রামচরিতের টীকায় ইহাদিগের 
কাহারও কাহারও কীতন্তিকাহিনীর কিঞ্চিৎ পরিচয় আছে । তাহ হইতেই 

বুঝিতে পারা যায় যে, সামস্তগণ তৎকালপ্রসিদ্ধ বীর ছিলেন। 

অনন্ত সামস্ত-চক্র 

(ক) কেহ্-কেহ বলেন হ্বোরপবর্ধন!. ইহা লিপি-পাঠের ভ্রম। ভোজবর্থর 
'বেলাবে। শাসনের “বিকলয়ন্, গোঁধর্দনসত প্রীয়ম্ ইত্যাদি ভ্রষ্টবা। কৌশাম্বী রাজদাহী 

জেলার কুশ্তস্ব গ্রাম কিনা তদ্বিবয়ে সন্দেহের কারণ আছে। 



“কলিষুগ রামায়ণ” ১১৩ 

তাহাদিগের সমর-পটুত্বের পরিচয়-বিজ্ঞাপক _বিশেষণাবলীই তাহার 

গ্রমাণ । (খ) 

যে সকল প্রদেশ হইতে সামস্তগণ আগমন করিয়াছিলেন, সে সকলের 

অবস্থান নির্দিষ্ট হইতে পারিলে, গৌড়সাম্রাজ্যের এক যুগের কীরপুরুষ- 
দিগেব পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইত ।॥ রামপালের 

এতিহাসিক সমসাময়িক ব্যক্তি ছিলেন। তাহার 

পিত। রামপালের সান্ষিবিগ্রহিক পর্দে অধিষ্ঠিত থাকায় কল সংবাদই 

অবগত ছিলেন । স্থতরাং সন্ধ্যাকর যে সকল পরিচয় প্রদান করিয়াছেন 

তাহা! কাল্পনিক নহে; প্রত্যেক সামন্তেরই নামের সহিত যে সকল 

এতিহাসিক তথ্য সংযুক্ত করিয়াছেন, মে সকল অধুনা অপরিচিত 

হইলেও ততকালে সর্বজন-পরিচিত ছিল; স্থতরাং সমসাময়িক 

এতিহাসিকের পক্ষে মিথ্যা-ঘোষণ। করিবারও সম্ভাবনা ছিল না। 

সত্য বটে যুদ্ধকালে এবং অন্যান্য কারণেও একালে ফুরোপে নান। ভাবে 

প্রোপাগাণ্ডা করা হয়। সেরূপ রীতি ভারতে প্রচলিত থাকিবার 

কোনই প্রমাণ নাই । 

উত্ভিষ্যায় কোটাটবী প্রদেশ; আধুনিক মেদিনীপুব জেলার অংশ 
বিশেষ দণ্ডভূৃক্তি ; অপরমন্দার্ বা বর্তমান মন্দারণ; মানভূম জেলার 

অংশ বিশেষ তৈলকম্প বা বর্তমান তেলকুগী ; ডেন্করী ব1 উত্তর-রাটঢের 

বর্তমান ঢেকুরী জনপদ ; উচ্ছাল ব1 বর্তমান বীরভূম জেলার কিয়দংশ ; 
কৌশাম্বী বা বর্তমান রাজপাহী জেলার কুস্তুম্বা প্রভৃতি স্থান হইতে 

সামস্তগণ আগমন করয়াছিলেন বলিয়া কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করেন। 

শি লারা সিল লোপ স্পা িপিসিতাসপা সপ্ত সিসি সিসির তা 

সামত্ত-পরিচয় 

(খ) ৫১) কান্কুজ্জরাজ বাহিনী গঠ্ঠন ভুজঙ্গ মগধ ও পীঠিপতি। 
(২) নানারত্র-মুকুট-কুউ্রিম-বিকট-কোটাটবী-কঠিরবো-দক্ষিণ-সিংহাসন-চক্রবর্তী । 
(৩) দগুভুক্তি-ভূপতিরভূত-প্রভীবকর-করকমল-মুকুল-তুলিতোৎকলেশ কর্ণকেশরী- 

'সারদ্বললভ কুস্তসম্ভব জয়সিংহ ৷ 

(৪8) অপর মন্দার মধুহ্দনঃ সমস্তাটিবিক মামস্ত-চত্রশ্চুড়াম পিং. লক্দ্রীশূর | 

৮ 
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স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় রামচরিতের ভূমিকায় 
ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, পছুম্বা পাবনা জেল! হওয়া বিচিত্র নহে। (১) 
ভবিষ্যতে হয়ত অন্যান সামস্তদিগের পরিচয়ও আবিষ্কৃত হইবে। 

কৈবর্তরাজ ভীমের সহিত “মিলিতানস্ত সামস্ত-চন্রের” যে যুদ্ধ হইয়।- 

ছিল, তাহাতে পরাজিত হইয়া ভীম বন্দীরুত ও নিহত হইলেন । তাহার 

রাজ্য “বরেক্দ্রীভূমি”, ভমর নগর বা ছূর্গ রামপালের 

করতলগত হইল । বিজিত শক্রকে কিরূপে সম্মান, 
করিতে হয় সেকালে তাহ! বঙ্গবীরের অজ্ঞাত ছিল না। বন্দীকৃত ভীম 

প্রথমে যথোপযুক্ত আতিথ্য ও সম্মান লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত 

হয়। ছত্রভঙ্গ বিদ্রোহী সেনা সমবেত করিয়া ভীমের বন্ধু সেননায়ক হরি 
পুনঃ পুনঃ জয়লাভের জন্য যে চেষ্টা করিলেন, রাজপুত্রের সমর-কৌশলে 

সে সমস্তই ব্যর্থ হইয়া গেল। প্রতি পাদক্ষেপে যুদ্ধ করিয়া, সকল যুদ্ধে: 

জয়ী হইয়৷ রামপালের সামন্ত-চক্র উল্লাসে গঞ্জন করিয়! উঠিলেন। হরি 

ও ভীমের শোণিতে বধাভূমি রঞ্জিত হইয়া গেল। “সেই সঙ্গে ববেন্ত্রীর 

স্বতন্ত্র প্রাদেশিক রাজবংশও লোপ পাইল ।” ( দিব্য-স্থৃতি উৎসবে 

সভাপতি সার যছুনাথ সরকারের অভিভাষণ ১৩৪২ )। এই সকল যুদ্ধ 

বঙ্গ-মেনার সহিত বঙ্গসেনার যুদ্ধ__স্ুতরাং জয় ও পরাজয় উভয়ই প্রমাণ 

করে যে, বাঙ্গালী সেকালে সামরিক-জাতি, মধ্যে পরিগণিত ছিল। 

বিদ্রোহাস্তে যখনই ইতিহাস রচনার সময় হইল তখন কবি লিখিলেন__ 
রামচন্দ্র যেমন অর্ণব লঙ্ঘন করিয়া, রাবণবধান্তে জনক-নন্দিনী লাভ, 

করিয়াছিলেন, রামপালও সেইরূপ যুদ্ধার্ণব লঙ্ঘন করিয়া ভীম নামক 

ক্ষৌণী নায়কের বধসাধন পূর্বক জনকভূমি বরেকন্দ্রীলাভে ত্রিজগতে 
শীরামৈর ন্যায় আত্মযশ বিস্তৃত করিয়াছিলেন । (২) 

জাপা শপ শা 

6) বাঙ্গালার ইতিহাস__ন্বগীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও বঙ্গের জাতীয়: 
ইতিহাস, রাজন্য কাঁও-_শ্রীযুক্তনগেত্্র নাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহা্ণব। 

(২) মদহলি লিপি- গ্ৌড়লেখমালা, ১৪৮ পৃষ্ঠ 1. 

কৈবর্ত বিদ্রোহ দমন 
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বিক্রোহ ॥ দমন ন করিয়া রামপাল যে নবরাজধানী রামাবতী নির্মাণ 

করিলেন, তাহা করতোয়া এবং গঙ্গার মধ্যবর্তীস্থলে বরেন্দ্রভূমে স্থাপিত 
হইল। (২) রামাবতী নান! অট্রালিকায় ও জগর্দল 

মহাবিহারে স্থশোভিত হইল এবং অবলোকিতেশ্বরের 

স্ববৃহৎ শিলামৃত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়া নবরাজনগরে বহুমানে পূজিত হইতে 

লাগিল । স্থববৃহৎ দীবিকা সকলে কমলদল বিকশিত হুইল-_নাঁন! 

মনোরম উদ্যান রচিত হইয়। বাঙ্গালীর রাজধানীর শোভ। বৃদ্ধি করিল। 

রামপালের কনিষ্ঠ পুত্র মদ্নপালের শাসন-কালে গৌড়রাজ্যের রাজধানী 

বলিয়া যাহ! একদিন পরিচিত ছিল, এখন উত্তর বঙ্গের সুবিস্তীর্ণ গ্রাস্তর 

মধ্যে তাহার কন্কালপদূশ দৃরপ্রসারিত রাজপথের বিলুপ্র-প্রায় চিহ, 

নেই মহাবিহারের ধ্বংসরাশিলমাচ্ছন্ন নিদর্শন ও তাহার প্রস্তর-স্তস্ত, 

অধুনা বিশ্ু্ষ অথবা স্থানে স্থানে অপরিচ্ছন্ন বহুদীথিকার জীর্ণাবশেষ, 
প্রাচীন অষ্টালিকাসমূহের অতি প্রশস্ত প্রাচীরের ভূগর্ভনিহিত মূলদেশ, 

বৃহৎ দীঘিকায় অবতরণ করিবার জন্ত সোপানসম্বলিত অতি বিস্তৃত 

অবতরণস্থান প্রভৃতি অন্ুসন্ধিৎস্থ এতিহাসিকের চিতে রামাবতীর 

গোৌরব-বিভবের কাহিনী জাগ্রত করিয়! দ্রেয়; অস্তাচলাবলম্বী অরুণের 

রক্তরাগরঞ্জিত রামাবতীর শ্মশান মনে করাইয়া দেয় যে, একদিন সেই 
রাজনগরী সংস্থাপন করিবার পূর্বে বঙ্গবীরের উচ্ছৃসিত হৃদয়-শোণিত 

বঙ্গের কত সমরক্ষেত্রকেই সিক্ত করিয়াছিল । ক্ষুদ্র জগদ্দল গ্রাম এখনও 

সেই প্রাচীন জগদ্দল মহাবিহারের কথা স্মরণ করাইয়া দ্বেয়। বরেন্দ্র 

রামাবতী 

(১) পদ্মানদী গঙ্গার প্রধান শ্োত। উহার একটা শাখা ভাগীরঘী নামে পরিচিত । 

নদীর বর্তমান অবস্থা এবং রেনেলের মানচিত্র দেখিলে ইহাই মনে হয় যে, পল্মাই সত্য 

সতা পতিতপাঁবনী গঙ্সী। সেনরাজনের রাজধানী বিজয়নগর । বিজয়নগর রাক্ষসাহী 
জেলায়। রাজসাহীর দক্ষিণেই পদ্মা; কলিষুগ রামায়ণের কালে ইহাই 'গঙ্গ৷ নামে 

আখ্যাত হইত বলিয় অনুমান হয়। লক্ষ্ণসেন এই গঙ্গীতীরেই ধনুবিদ্ধ। শিক্ষা করিতেন, 
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অন্ুসন্ধাননমিতির নির্দেশে অনুসন্ধান করিতে করিতে বগুড়া জেলার 

জয়পুর খাসমহাল হইতে কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত জগদ্দল গ্রামে 
একটা বিস্তৃত ধ্বংসাবশেষের ভিতর যে কাচসংযুক্ত প্রস্তর-স্তস্ত পাইয়া- 

ছিলাম, সমিতির শিল্পাগারে তাহা! সযত্বে সংরক্ষিত হইয়াছে । 

বিজয়ী রামপাল ক্ষৌণীনায়ক ভীমের রাজপুরী "মর নগর” ধ্বংস 

করিয়া, তাহার সেনাদলকে ন্ববাহিনীর অন্তভূক্ত করিলেন। সমগ্র 
বঙ্গভূমি ক্রমে তাহার করায়ত্ত হইল; উৎকলে ও 

কলিঙ্গে আবার গৌডের বিজয়-ভেরী নিনাদিত 

হইয়া রামপালের জয় ঘোষণা করিল। তখন প্রাগ্দেশীয় জনৈক 

বন্মবংশীয় নৃপতি নিজের “বর-বারণ স্যন্দন” উপহার দিয়! গৌডপতির 
ক্ুপাপ্রার্থ হইলেন। 

মুঙ্গেরে অবস্থান কালে রামপাল বখন শুনিলেন, তাহার অকৃত্রিম 

সহ, রাজলক্্মীরক্ষার প্রধান সহায় মাতুল মহন পরলোকে গমন 

করিয়াছেন, তখন তিনিও গঙ্গাগর্ভে প্রবেশ করিয়৷ তষ্ঠত্যাগ করিলেন । 

বাঙ্গালার একাদশ শতাব্দের শৌধ্য-কাহিনী রামপালের সঙ্গে সঙ্গেই 

গঙ্গাগর্ভে ডুবিয়! গেল! 

পাল সাম্রাজ্যের সম্পূর্ণ বিনাশের তখনও কিছুদিন বিলম্ব ছিল। 
তখন রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশে বিদ্রোহের নগ্রমুত্তি দেখ। দিতে লাগিল । 

কুমারপাল পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। এদিকে কামরূপের 

সামস্তরাজ বিদ্রোহী হইয়া বিপ্লব উপস্থিত করিলেন, উতৎকলরাজের 

দুরাশা তাহাকে গৌড়সাত্রাজ্য আক্রমণ করিতে উদ্ধদ্ 
. করিল। তিনি উত্তর ও দক্ষিণ রাঢ় জয় করিলেন। 
দক্ষিণ-বঙ্গের সমর-বিজয়-ব্যাপারে চতুদ্দিক হইতে সমুখিত কুমার- 
'পালের “নৌবাট হী হী রব” বা নৌবাহিনীর বিজয়োল্লাস-বিজ্ঞাপক 
রণ-নিনাদ শক্রকে সন্্াসিত.করিয়া দিল। নদীবনুল দক্ষিণ বঙ্গের কোন্ 

বঙ্গবিজয় 

কুমারপাল 



“কলিযুগ রামায়ণ” ১১৭ 

স্থানে যে এই সকল নৌযুদ্ধ ঘটিয়াছিল, তাহা জানিবার উপায় না 

থাকিলেও ইহা সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয় যে, বাঙ্গালীর নৌশক্কি তখনও 

প্রবল ছিল । (১) কুমারপাল বীরপুত্র এবং ্বয়ং বীর ছিলেন। তিনি, 

জীবিতকালে বাহুবীধ্য প্রভাবে শক্রবর্গের যশের সাগর নিঃশেষে পান 

করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়। কথিত হয় । (২) 

রামপালের মন্ত্রী বোধিদেবের পুত্র বৈদ্যদেব যে কুমারপালের শুধু 

মন্ত্রণ-সচিবই ছিলেন তাহা নহে-তিনি “সাক্ষাদ্দিবম্পতি-বিক্রম” রণ- 

কুশল সেনাপতিও ছিলেন । কামরূপপতি তিম্গ্য 

দেবের বিদ্রোহ দলনার্থ নিযুক্ত হইয়! বিজয়শীল 
বৈদ্যদেব “কতিপয় দিবসের ভ্রুত রণ-যাত্রায়” কামরূপে সমুপস্থিত হইলেন 

এবং “নিজভূজ-বিমর্দনে” কামরূপপতিকে যুদ্ধে পরাভূত করিলেন । 

পরবস্ভী কালে ( ১১৩৩ খৃঃ অঃ) “তিনি মহীপা'ল সামস্ত নরপালগণের 
আশ্রয়” স্বরূপ হইয়। কামরূপের সিংহাসনে স্বয়ং আরোহণ করিয়াছিলেন । 

তাহার রণযাত্রাকালে ব্যোমতল ধুলিপটলে সমাচ্ছন্ন হইয়া, বালুকা- 

কীর্ণ যজ্ঞস্থলের ন্ায় প্রতিভাত হইত; তাহার উপর দরিয়া সুষ্যের 

রথ আকর্ণ করিতে সপ্তিকগণের পদবিস্তাসশ্রম উপস্থিত হইত বলিয়৷ 
রাজগুরু-পুত্র প্রশস্তিকার মনোরথ বর্ণনা করিয়াছেন। এই অত্যুক্তির 
আবরণ উন্মোচন করিলেই বঙ্গবীর বৈদ্যাদেবের সেনাবল কত ছিল বুঝিতে 

পার! যায়। (৩) বৈদ্যদেবের শোৌধ্য সেকালের সচিব-সমাজে একটা 

আকম্মিক ঘটনা বলিয়। বিবেচিত হইতে পারে না; ত্বাহার লক্ষ্মণতুল্য 

অনুজ শ্রীবুধদেবও বাহুবলে স্থুবিখ্যাত ছিলেন বলিয়। কথিত হয়। (৪) 

বৈছাদের 

(১) কমৌলি লিপি, গৌড়লেখমালা--১২৮ পৃষ্টা । 

(২) এ এ এবং 44 22:52) 9 44$%%--:0216 0. 33. 

(৩) কমৌলি লিপি, গৌড়লেখমালা-_১২৮ পৃষ্ঠ । 

(৪) এ এ এ] 
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কুমারপালের অল্পকালস্থায়ী শাসনাবসানে পুত্র তৃতীয়-গোপালদেব 

সিংহাসনারোহণ করিয়াই যুদ্ধে বা গুপ্ত ঘাতকের হস্তে বা সর্পাঘাতে 

নিহত হইলেন। (১) রামপালের কনিষ্ঠ পুত্র 
মদনপাল গৌড়-নিংহাসন লাভ করিলেন ! একদা 

বহু-বিস্তৃত্ পাল-সাম্রাজ্য তখন সঙ্কুচিত হইতে হইতে উত্তরবঙ্গে ও 

মগধের পুর্ববাংশে সীমাবদ্ধ হইয়াছিল । কিন্তু বঙ্গ-বিক্রম তাহাতে 

মলিনত্ব প্রাপ্ত হয় নাই-_নায়কান্তরের আশ্রয়ে উহ বাঙ্গালীর জন্য 
“মহোদয় শ্রী” অঞ্জন করিয়া বাঙ্গালার ইতিহাসকে অনেক দিন পর্যন্ত 

সমুজ্জল রাখিয়াছিল! 

মদন পাল 

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 

বিজয়নগর 

বেলায়াং দক্ষিণাধ্রবন্ম্সলধর গদাপাণি সংবাসবেদ্যাং 

ক্ষেত্রে বিশ্বেশ্বরশ্ত স্ফুরদসিবরণ। শ্লেষগঙ্গোম্মিভাজি । 

তীরোৎসঙ্গে ত্রিবেণ্যাঃ কমলভবমখারম্ত নির্ব্যাজপূতে 
যেনোচৈচৈজ্যুপৈঃ সহ সমরজয়ন্তস্তমালান্যধায়ি ॥ 

সেন-প্রশস্তি | 

দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে পাল-সাম্রাজ্যেরু শ্মশানের উপর যে 

নবীন রাজবংশ "শ্লাঘ্যে বরেন্দ্রীতলে” প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া বিজয়নগরে 
রাজধানী স্থাপিত করিয়াছিল, তাহা ইতিহাসে সেন-রাজবংশ নামে 
স্থপরিচিত। “এ পধ্যস্ত প্রাচীন-লিপিতে যাহাঁকিছু প্রমাণ আবিষ্কৃত 

চিন হইয়াছে, তাহাতে সেন-রাজ্য বাহুবলের রাজ্য 

বলিয়াই প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পালরাজ্র ন্যায় 
পাপা শাশাপাশ্পী লীশিপলপাশাপষ্পা দিসি সী শশী শি তি পপ পি সপ শশাশাশা শশা শি পথ 

(১) রামচরিত- এ্রীসন্ধা।কর নন্দী ও মান্দায় আবিষ্কৃত তৃতীয় গ্লোপীলের লিপি । 



বিজয়নগর ১১৯ 
ভপাসটি লা পাদ শী লাছি এ ৯ পাস পার পাস সিলীস্টিরীসি লাস্টি পাস লা ছি লসটি পি তে পাস শর লাম 

প্রজাপুঞ্ের নির্জাচন- প্রণালীতে গঠিত গঁডীয় সাম্রাজা বলিয়া কথিত 

হইতে পারে না। (১) 

“সেবাপ্রণত 'নৃপনমূহের কিরীটদীপ্তিরপ সলিলে সংবদ্ধিত” 

সেন-রাজগণ “দাক্ষিণাত্য-ক্ষৌণীন্দ্র বংশোভ্তব” বলিয়া পরিচিত। কিন্তু 

কোন্ সময়ে, কি সুত্রে, কোন্ অবস্থায় তাহারা প্রথমে বঙ্গে আসিয়াছিলেন, 

সে কাহিনী বাঙ্গালার অনেক ইতি-কথার স্াায় কতকাংশে অন্রমানের 

ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে । 

পর্বব পরিচ্ছেদে দেখিয়াছি যে, কর্ণাটেন্দু বিক্রমাদিত্য সমরান্তে বিজয় 

লাভের পব রাঢ় দেশ গৌঁড়পাত্্াজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, সামস্তলেন 

নামক একজন ক্ষত্রিয়ের উপর তাহার শাসন-ভার 

অর্পণ করিয়াছিলেন। রাজশাহীর দেবপাড়। গ্রামে 

আবিষ্কৃত প্রছ্ায়েশ্বর মন্দির-লিপিতে তিনি অরিকুলাকীর্ণ কর্ণাটলক্্ী- 

লুষ্ঠণকারী গৌড়গণের বিনাশ সাধন করিয়াছিলেন বলিয়া লিখিত 

আছে। এই লিপিতে আমরা তাহার “একাঙ্গ” নামক সেনার পরিচয় 

প্রাপ্ত হই। সামন্তসেনের সহিত গোৌঁড়েশ্বরের যুদ্ব--বঙ্গসেনার সহিত 

বঙ্গসেনার যুদ্ধ । 

শক্রসেনা-নাগরের প্রলয়-তপন সামন্তসেনের পূর্ববপুরুষগণ প্রথমে 

বঙ্গদেশবামী না থাকিলেও, পরবর্তীকালে তাহার বংশধরগণ যে 

সর্ববপ্রকারে বাঙ্গালী হইয়।, বাঙ্গালীর সমাজপতি হইয়াছিলেন ইহাতে 

সন্দেহের কারণ নাই। তাহাদ্দিগের বীরকীন্তি গরথমে রাঢ়ে এবং পরে 

বঙ্গে, মগধে, মিথিলায় ও কামরূপে বিস্তৃত হইয়াছিল। 

তাহারা প্রথমে ধে দেশবাসীই থাকুন কেন না, রা়-জনপদের সহিত 

সম্পকিত হইবার কাঁল হইতে বাঙ্গালীর বাহুবলই তাহাদিগকে সামান্ত 

সামস্তের পদ হইতে গৌড়শ্বরের গৌরবমণ্ডিত সিংহাসনে ও প্রতিষ্ঠিত 
৩৪০ সি 

(১) গৌড়রাজমালা-_উপক্রমণিকা | 

সামন্তসেন 

সপ পপসপাস পপি পপপপাত 
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করিয়াছিল। রাজ্যলাভের পূর্বে সেনরাঁজ বিজয়সেনের পিতৃপিতামহ 

যে রাঢ় দেশকে বিভৃষিত করিয়াছিলেন, ইহা! “নিখিলচক্রতিলক” বল্লাল 

সেনের কাটোৌয়ায় প্রাপ্তি তাত্রশাসনে বিবৃত রহিয়াছে । সামস্তমেনের 

পুত্র হেমন্তসেনের পরিচয়ে শুধু এই মাত্রই জানিতে পাওয়া যায় যে, 
তিনি “নিজভূজমদমত্ত” অরাতিগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন । (১) 

ইহাঁও সেকালের বাঙ্গালী মেনারই বাহুবলের পরিচয় । 

হ্মন্তসেনের পুত্রের নাম বিজয়সেন। তিনি “পৃথীপতি” আখায় 

অভিহিত। কোথাও ব1 তিনি “আসমুদ্রক্ষিতিপতি” বলিয় পরিচিত। 

তিনি যখন বরেন্দে স্বাধীনত! অবলম্বন করিবার জন্য 

চেষ্টিত হইলেন, পালবংশের কুল-প্রদীপ তখনও 

অনুজ্ৰল হ্ইয়া রামীবতীর রাজলক্ষ্মীর মশ্মর-মন্দিরতলে প্রজ্লিত 

ছিল। 

মদনপালের শক্তি বিজয়সেনের সম্মুখে বন্যায় কুটাব মত ভাসিয়া 

গেল। গৌড়েন্দ্র বরেন্দ্র ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে-_-সম্ভবতঃ মগধে আশ্রয় 
লইলেন। কামরূপ ও কলিঙ্গ, বিজয়ের বিজয়- 

বাহিনী কর্তৃক পরাজিত হইল। (২) কামরূপে 

তখন বীধ্যবান ইন্দ্রপাল নামক ভূপতি রাজত্ব করিতেন । নান্যদেব (৩) 

তীরভূক্তির উজ্জ্বল গ্রুবতারা। যখন সমগ্র আধ্যাবর্ত মুসলমানের 

পদানত, যখন পঞ্চনদ মুসলমানের রণগঞ্জনে বিকম্পিত, গান্ধার তাহার 

বিজয়চিহন বক্ষে ধারণ করিয়াছে, যখন দিল্লী, আজমীর, বারাণসী, 
কান্তকুক্জ মুসলমান বাদশাহের চরণ চুম্বন করিয়াছে__তখনও মিথিলার 
কর্ণাট-ক্ষত্রিয়-রাজ স্বাধীনতা। অক্ষুগ্ন রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 

বিজয় সেন 

সেন-প্রতিষ্ঠ! 

(১) দেবপাড়া লিপি__7:/275:71%%62. 2 ৬০] ], 1১ 3০8. 

(২) দেবপাড়ালিপি। 

(৬) £52/1/ 2725:9%) 271%/2:2- ৬. 4১ 51010), 4? (3197 12002) 



বিজয়নগর , ১২৯ 

তখনও লাঞ্ছিত ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদিগকে আশ্রয় দিয় ধন্মরক্ষ| করিবার জন্য 

মিখিল] নির্ভয়ে তোরণমুক্ত কবিয়া রাখিয়াছিল। নান্তদেবের সিংহদ্বারে 

কতবার মুসলমান সেনীর রণ-ভেরী নিনাদিত হইয়াছে, কিন্তু নির্ভীক 
বীব তাহ! শ্রবণ কবিয়াও বীরব্রতপালনে পরাজ্ুখ হন নাই। 

নান্যদেব তখনও মনে করিতেছিলেন যে, বিজয়দেন অনধিকারী-_ 

বিজয়সেন বিদ্রোহী । তিনি যুদ্ধে অগ্রসর হইয়া রাঢ়-সেনার নিকট 

পরাভূত হইলেন । রাজ-কারাগার তীহার বিশ্রামস্থান হইল । রাঘব, 

বদ্ধন এবং বীর নামক অধুন। অপরিচিত আরও তিনজন নৃপতি বিজয়- 

সেনকে উৎখাত করিতে চেট্টিত হইয়া মিথিলাপত্ির স্তায় বন্দীকৃত 

অবস্থাঘ কারাকক্ষে নিক্ষিপ্ত হইলেন। দেশে দেশে দিকে দিকে 

বিজয়সেনের বীরধ্বজ পৃজাপ্রাপ্ত হইয়া শৃর-সভায় বাঙ্গালীর জন্য উচ্চ 

আসন নিদ্দিষ্ট করিয়া দিল। “দানসাগর” তাহার জয় ঘোষিল, পৌত্র 

লক্ষ্মণ সেন সসম্মানে গাহিলেন-_-“বিজয়সেনঃ স বিজয়ী ।” 

বলগব্বিত বিজয়সেনের “নৌবিতান” তখন আধ্যাবর্তের পশ্চিমাংশ 

ব| “পাশ্চাত্য-চক্র” জয় করিবার জন্য প্রেরিত হইল। উহা! কতদূর 

অগ্রসর হইয়াছিল, পাশ্চাত্য-চক্রের কোন্ কোন্ 

নরপাল মৌসমবে পরাতভৃত হইয়াছিলেন, তাহা 

জানিবার উপায় নাই । উহা সত্য সত্যই “ভর্গের মৌলি” বা গঙ্গার 

উৎপত্তি স্থান পধ্যন্ত গমন করিয়া সমগ্র আন্ুুগাঙ্গয প্রদেশ জয় করিতে 

চেষ্ট/ করিয়াছিল কি না তাহাও জ্ইনিবার উপায় নাই। সেই 

নৌবিতানের একখানি তরী ভগ্ন হইয়া গঙ্গাপ্রবাহে নিমজ্জিত 

হইয়াছিল। (১) 

পাশ্চাতা-চক্র 

স্পা টি 
োশিশ শিপ শী শা পি ০ শপ ০০০০৯ পি সস লাম সপ 

(১) পাশ্চাত্য-চক্রজয়-কেলিযু যস্ত যাবদৃগল্লা-প্রবাহমন্ুধাবতি নৌবিতানে ইত্যাদি । 

দেবপাড়া লিপি [ ২২শ শ্লোক 142: 712. ৮০] ১ 0, 308. 



১২২ বাঙ্গালীর বল 

পরম শৈব “বুষভশঙ্কর গৌড়েশ্বর” বিজয়সেনের শাসনকাল যেমন 
সমর-জয়ের গৌরবে গৌরবান্িত, বাহুবলে নবরাজ্যসংস্থাপনের চেষ্টায়. 

উতৎ্সাহ-দীপ্ত ; মিথিলা মগধ, উতৎ্কল কলিঙ্গ, বিজয়ী 

গৌঁড়সেনার জয়নাদে যেমন মুখরিত-_তেমনি উহ। 

নান। স্থানে তল্লের পর বিতত তন্তে, নাগরমণীগণের মুকুটম্ণির কিরণজালে 

সমুজ্জল বিশাল হ্ুদপার্থ্ে পাষাণে গঠিত অভ্রভেদীচুড় প্রাদ্ায়েশ্বর মন্দিরের 
অধুনা আবিষ্কৃত ভগ্নাবশেষে এখনও স্থব্যক্ত রহিয়াছে । সে মন্দিরের 

-গর্ভগৃহে একদিন ব্যাপ্রচশ্মের পরিবর্তে কৌষেয়বাসপরিহিত কল্পকাপাঁলিক- 

(বেশধারী মহাকাল সর্পমালার পরিবর্তে আলঙম্ব স্ুল মুক্তার হারে সজ্জিত 

হইয়া, ভন্মের পরিবর্তে চন্দন-চচ্চিত-দেহে বিরাজমান ছিলেন। 
এতিহাসিক-অন্ুসন্ধান-লিপ্মা আরও প্রবল হইলে হয়ত উহা কোনদিন 

বিজয়সেনের বছ উত্তঙগ “স্থরসম্মের” ধ্বংসাবশেষের সন্ধান লাভ করিয়া 

চরিতার্থ হইবে । (১) 

বল্লালসেনের তাম্রশাসন আজিও কহিয়া থাকে যে, বিজয়সেনের 

পরাক্রমে শক্রগণ এরূপ পযুণদস্ত হইত যে, তাহাদের নারীদিগের নয়ন- 

সলিল-বিধৌত-কজ্জলে কলঙ্কিত কণহার হইতে 

মুক্তাবলী ছিন্ন হইয়! ভূমে বিক্ষিপ্ত হইত । অবিনয় 

শাসন করিবার জন্য বিজয়সেন যখন ধনুর্বাণ হস্তে গৃহে গৃহে ভ্রমণ 

করিতেন, তখন মনে হইত যেন স্বয়ং কার্তবীধ্্য অবতীর্ণ হইয়াছেন । 

জনশ্রুতির “বিজয় রাজার বাড়ী” আজিও বরেন্দ্রভৃমে রাজসাহী 

জেলার যে স্থানকে একদা সমৃদ্ধিশালিনী রাজনগরী বিজয়পুর বা 

বিজয়নগর বলিয়া কৌতুহলী এঁতিহামিককে দেখাইয়া 
দ্রেয_আজিও সেই রাজপ্রাসাদের ভগ্ন/বশেষ, 

কল্পকাপণলিক 

বল্লাল-প্রশস্তি 

“বিজয় রাজার বাড়ী 

(১) দেবপাড়। লিপি-_-[ ২৪।২৫ প্লোক-]। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির কলাভবন-__ 
রাজনাহী। রে র 



বিজয়নগর ১২৩ 
বিস্তর সি সিতী সি রসদ তাস পিসি জা মিলা ৯ পি পাজি তাল রসি লি লা ৯ পাটি শািলাছি লাস পাটি তাস তা চে সাজ 

'সেকালের কত গৌরবাবভবের বিলুপ্ত-স্বতি জাগ্রত করিয়৷ স্মরণ 
করাইয়! দেয় যে, একদিন বিজয়নগরের নাগরিকগণ বিজয়সেনের প্রসাদে 

বহুবিভবশালিনী শ্রোত্রীয় ব্রাহ্গণরমণীদিগের নিকট, মুক্তাকে কার্পাস- 

বীজ, মরকতকে “শকল শাকপত্র” রৌপ্যকে অলাবুপুষ্প, দাড়িস্ববীজ 
ও স্বর্ণকে কুম্মাগীবল্পরীর বিকসিত কুন্থম বলিয়৷ শিক্ষালাভ 
করিত । (১) 

পুরুষোত্তম-দয়িতা পদ্মালয়ার ন্যায়, মহারাঁজ বিজন্নসেনের প্রধানা 

মহীষী বিলাসদেবীর গর্ভে বল্লালসেন জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । দেবপাড়া 

প্রশন্তিতে তিনি নরেশমগ্ডলীর একমাত্র চক্রবস্তী বলিয়! 

পরিচিত। তাহার জন্মকাহিনীর সহিত অনেক 

অলৌকিক কিংবদন্তী বিজড়িত থাকিয়া, তাহাকে 

কল্পনালোলুপ বাঙ্গালীর নিকট দেব-অংশ-গভ্ভৃত' বলিয়া পরিচিত 
করিয়াছে । বল্লালের আবির্ভাবকালও যেমন “অদ্ভুতসাগর” ও “দানসাগরের, 

সমালোচনায় নানা তর্কজালে সমাবৃত, তাহার শাসন-কাহিনীও তদ্রপ 

কুহেলিকায় সমাচ্ছন্ন। হরিঘোষ তাহার সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন । 

কাঁটোয়ার তাত্্শাসনে বল্লালসেন কর্তৃক বঙ্গে ও রাঢ়ে আধিপত্য 

বিস্তারের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। মহেশপুর এখনও বল্লালের নৌ- 
অধ্যক্ষ (২) মহেশের স্থৃতি বহন করিয়া আমিতেছে। যুবরাজ লক্ষণ 

সেন যে কলিঙ্গসমরে জয়লাভ করিয়া এই সময়ে বাঙ্গালীর বিজগ্মপতাকা 

উড্ডীন করিয়াছিলেন, মাধাইনগরের তাঘ্রশাসনে সে পরিচয় বর্তমান 
আছে । (৩) তৎপূর্ব হইতেই ঢাকা জেলায় শ্রীবিক্রমপুর জয়ঙ্কন্ধাবারবূপে 

“নিখিলচক্র তিলক” 

বল্প(লসেন 

'(১) দেবপাড়ালিপি [ ২৩ শ্নোক ] 

'(২) ভারতবর্ষ, বৈশাখ, ১৩২৪ 

(৩) /. 4.5. 5. বভ ড০) ৬১6. 473. 



১২৪ বাঙ্গালীর বল 

প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া পূর্ববঙ্গের শোভ। ও গৌরব বুদ্ধি করিতেছিল। 

রাজনগরী শ্রীবিক্রমপুরের অবস্থান এখনও নির্নীত হয় নাই। 
ধন্ুবরিদ্যাবিশারদ (১) “ক্ষৌণীন্দ্র” লক্্মণসেন, বাপ্যকালেই গঙ্গাসৈকতে 

শরসন্ধান শিক্ষ। করিতেন; তাহার “বারণ-হস্ত-কাগ-সদৃশ” বাহুদয়, “শলাঁ, 

ংহত-বক্ষ” শক্র-প্রাণহর বাণ এবং মদজলপ্রস্তন্দী 
রণ-হস্তী সকল তাহাকে “বীরা গ্রগণ্য” বলিয়। স্থচিত 

করিত; টৈেৈশোরেই কলিঙ্ঈ-জয় করিয়া তিনি সে পরিচয় প্রদান 

করিয়াছিলেন। তাহার পিংহাসনারোহণের পূর্ধেই কামরূপরাজ 

সেন-ভূপালদিগের অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিয়া স্বাধীন হইয়াছিলেন, 
কিন্তু বীর লক্ষমণসেন কামরূপ আক্রমণ করিলেন এবং ক'মরূপপতিকে 

পরাভূত করিয়া “বিক্রম-বশীকৃত-কামরূপ-গৌড়েশ্বর” বলিয়া সুপাঁরচিত 

হইলেন । তাহার বঙ্গসেনা সংগ্রামে কাশী ও কান্তকুব্জের রাজকে 

পরাভূত করিল । (২) 

“শঙ্কর গৌড়েশ্বর” (৩) “পরম নারসিংহ” লক্ষ্মণসেনের গৌরবমণ্ডিত 
বিজয়পতাকা আবার দক্ষিণ সাগরের বেলাভূমে জয় জয় নাদে প্রোথিত 

হইল। মুষলধর ও গদ্দাপাণির সংবাসবেদী শ্রীক্ষেত্রে, অসি-বরুণার 
সমুজ্জল সঙ্গমস্থল বারাণপীধামে, ব্রহ্মার পবিত্র যজ্ঞভূমি ত্রিবেণীতে 

বীরাগ্রগণ্য লক্্পণসেন 

(১) কেশবসেনের তাত্রশাসন। 

বাহ্ বারণহস্ত-কাও্ড সদৃশৌ বক্ষঃ শিলাসংহতং 

বাণাঃ প্রাণহরাদ্বিষ|ং মদজলপ্রস্তান্দিনে। দস্তিনঃ। ইত্যাদি। 

(২) মাধাইনগ্ররের তীত্শাসন এবং বল্লভদেবের তাম্রশীসন, গৌড়রাজম।লা, 

-৬৭ পৃষ্টা। /, 4. 5. 2. ও, ৬০1 ডি, ০,473 

কামিস্ঃ সৈনিকানাং বিধৃত বিধুরত] ভীতয়ে। গীতবন্ধে- 

ধস্ত প্রা জ্যোতিষেক্ত্রপ্রণতিপরিগতং পৌরুষং প্রস্তবস্তি ॥ 
(৩) কেশবসেনের তাম্রশাসন। 



বিজয়নগর ১২৫ 

তাহার সমরবিজয়-স্তস্ত, যজ্ঞযুপের সহিত সংস্থাপিত হইয়া, উচ্চশিরে 
বাঙ্গালীর জয়গাথা ঘোষণা করিল (১), চারিদিকে বাঙ্গালীর বিজদ্ব-স্তস্ত 

স্থাপিত হইল । বাঙ্গালীর দুর্ত/গ্য যে, ইতিহাস অলীক কাহিনী রটন। 

করিয়া সেই লক্ষ্মণসেনের শিবেই ভীরুতার কলঙ্ককা'লি অর্পণ করিয়াছে। 

নোদীয়! বিজয়ের উপন্তান রচয়িত! মীন্হাজ পধ্যন্ত এই পরাক্রান্ত 
নৃপতিকে কাপুরুষ বলিয়। ঘোষণা করিতে সাহস করেন নাই ! 

স্বকবি লক্ষ্মণনেন যেমন অসাধারণ রণ পণ্ডিত, তেমনি বঙ্গের 

বিক্রমাদিত্য বলিয়। প্রখ্যাত হইবার যোগ্য । তাহার প্রভায় শ্রীবিক্রমপুর 

ও সমস্ত বঙ্গ একদিন আলোকোভ্তাসিত হইয়াছিল। 

বাল্যে রাজপণ্ডিত, যৌবনে বাজমন্ত্রী, প্রৌছে 
ধর্মীধিকারী হলাযুধ তাহার যে রাজসভার গৌরববদ্ধন করিতেন-_ 
পশুপতি, শৃলপানি, পুরুষোত্তম, ব্লভত্র, তাহাকে কীত্তিরত্বে মণ্ডিত 
করিয়া, বাঙ্গালীর বিছ্য। ও প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন | 

এই রাঁজগৃহের বাণীমন্দির হইতে তখন “কবিষ্মাপতি শ্রুতিধরো 

ধোয়ী” ও কোকিল-কণ্ঠ জয়দেবের মধুর কলতান সমুখিত হইয়া গৌঁড়ে, 
বঙ্গে, মিখিল! ও মগধে বন্কৃত হইতে লাগিল; পুরুষোত্তমের “ভাষাবৃত্তি” 

ও দ্বিরুপাদি বিবিধ কোষগ্রন্থ, পশুপতি ও ঈশানের “পদ্ধতিশ্ঘয়, 

হলাযুগের “পঞ্চসর্ধবস্থ” এবং “মস্যস্ক্ত” বিরচিত হইয়া সেকালে 

বাণীমন্দিরে বতুবেদীর প্রতিষ্ঠঠ করিল; তখন গোবর্ধনাচাষ্যের 

“আধ্যা সপ্তশতী”র পদলালিত্যে গোড়জন পরিতৃপ্তি লাভ করিল, 

কবি উমাপতিধরের প্রশস্তিপত্রে বাঙ্গালীর বীরকীন্তি বিষোষিত 

হইল, সমুক্লত ভাস্কর-শিল্প ললিতকলার* পরিচয় দিল। তখন 
মহাসান্থিবিগ্রহিক নারায়ণদত্ের মন্ত্রণায়, বটুদাস মহাসামস্তের রণকৌশলে 
ও বঙ্গসেনার অপূর্ব বীরত্ব-গর্ধবে, মগধ হইতে কামরূপ পর্যাস্ত লক্ষ্ষণ- 

বঙ্গেব বিক্রমীিত্য 

€১) বিশ্বরূপসেন এবং কেশবসেনের তাঅশাসন । /. 4. 5. 2, 189০, ৮01 



টা বাঙ্গালীর বল 
লস লস্সি্লিস্িল ৯ পাস িস্পিাস্সপিতী সত সতী সির সিরা সিটি সপ 

সেনের  কীন্ডিগরাথায় মুখরিত হইয়া বাঙ্গালী জাতির কঠেই জয়মাল্য অর্পন 
করিয়াছিল । 

উত্তর-ভারতে তখন গৃহকলহের যে প্রবল ঝটিকা! উখিত হইয়া 
আজমীরের চৌহান ও কান্তকুক্জের গাহড়বাল-রাজভবন বিকম্পিত 

করিয়াছিল, তাহা অচিরে উভয়েরই কীন্তিসৌধ 
বিচুণিত করিয়া চৌহান-গাহড়বাঁল-কুলের সমাধিস্তস্ত 

রচন। করিতে প্রবৃত্ত হইল। সে ঝটিকায় ভারতের সিংহদ্বার ধ্বসিয়া 

গেল; সেই মুক্তপথে সান্ুচর মহম্মদ ঘোরী এবং মধ্য-এসিয়ার মরুময় 
মালভূমির তুর্ষ অধিবাসিবৃন্দ প্রচগ্ডবেগে ভারতে প্রবেশ করিল ! 

দ্বাদশ শতাব্দীর উত্তর-ভারতের ইত্তিহাস যেমন আত্মকলহের 

শোণিত-লিপ্ত-কাহিনীতে পরিপূর্ণ, দ্বাদশ শতাব্দীর বাঙ্গালার ইতিহাসও 

তেমনি লক্্মণসেনের দেহান্তের পর হইতেই মলিন-_ 

বাহুবলে প্রতিষ্ঠিত সেন-সাস্রাজ্য পূর্ব হইতেই 

সঙ্কুচিত হইতে আরম্ত করিয়াছিল । বিশ্বরূপসেন বা কেশবসেনের এমন 

শক্তি ছিল না যে, আবার সেই চুর্ণীত সৌধের জীর্ণ প্রস্তররাশি সংগ্রহ 
করিয়া নবীন অষ্ট।লিকা নিম্মাণ করেন । 

তখন নবাগত তুরধ-শক্র প্রতিদিন রাজপ্রাসাদের সিংহদ্বারে আঘাত 

করিতেছিল, বিশ্বরূপ ও কেশব তাহাদিগের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। 

গৃহকলহ দূর করিয়া, রাষ্ট্রশ্তি পুনজীবিত করিয়া, 

গোৌড়-বঙ্গের, মিথিলা-মগধের বিচ্ছিন্ন অংশগুলি 

একত্যত্রে গ্রথিত করিয়া, আবার একটা নবীন হিন্দু-সাআজাজ্য সংগঠন 

করিবার জন্য তখন একজম শশাঙ্ক বা গোপাল, ধণ্মপাল বা রামপালের 

প্রয়োজন ছিল; মন্ত্রীর আসনে একজন গর্গ বা দর্ভপাণি, মহন বা 
হুলাযুধের, প্রয়োজন ছিল; একজন সন্ধ্যাকর ব। উমাপতিধরের তখন, 

পুনরায় কলিযুগ-রামুয়ণ রচনায় প্রবৃত্ত হইবার প্রয়োজন ছিল! 

তুরঞ-প্রভঞ্জন 

শেষের আরম্ত 

বিশ্বরূপ সেন 



বিজরনগর - ৬২৭ 

গোৌড়-বঙ্গ পূর্ব হইতেই ক্রমে ক্রমে ক্ষুদ্র ক্ষুত্র ভূম্বামিদিগের খণ্ড- 
রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়িতেছিল স্থৃুতরাং কোন প্রবল বহিঃ- 

শন্রর আক্রমণ হইতে দেশরক্ষার শক্তি ক্রমেই হীন হইয়া পড়িতে 

লাগিল । ৰ 

সেনবাজ বিশ্বরূপসেন তুরক্ষদিগকে নানা স্থানে পরাজিত করিয়া 

“গর্গ-যবনান্বপ্-প্রলয়-কাল কুদ্র”্ধপে (১) বিঘোষিত হইলেন বটে, কিন্তু 

দেশ শক্র-মুক্ত হইল না! শেষে এমন দিন আসিল যখন “সহসা আকাশ 

অন্ধকারে ব্যাপিল, রাজ প্রাসাদের চূড়া ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল ।.**.** 

গাঢতর গাঢ়তর গাঢতর অন্ধকারে দিক্ ব্যাপিল; আকাশ, অট্রালিকা।) 

রাজধানী, রাজবত্ম? দেবমন্দির, পণ্যবীথিকা মেই অন্ধকারে ঢাকিল-_ 

কুপ্কতীবভূমি, নদীসৈকত, নদীতরঙ্গ সেই অন্ধকারে__ আধার আ্াধার 

আধার হইয়া লুকাইল ।” (২) বাঙ্গীলার রাজলক্ষ্মী ক্রমে ক্রমে ভাগীরথী- 
গর্ভে নামিতে লাগিলেন ! বাঙ্গালার কানন প্রান্তর কম্পিত করিয়া তখন 
এক বিপুল রণনিনাদ সহসা গঞ্জিয়। উঠিল-_-“দিন্। দিন্ ?” 

বাঙ্গালার সামরিক-ইতিহাস চাই-ই-চাই । শিলালিপি ও তাত্র- 

শাসন স্থানে স্থানে অতুুক্তিতে পরিপূর্ণ বলিয়া উপেক্ষার সামগ্রী নহে।: 

বাঙ্গালার সে ইতিহাস সঙ্কলনের চেষ্টায় উহাদের 

মূল্য অসীম । সেই মুখর শিলা বা ধাতুপট্ট যেমন 
এক এক যুগের বাঙ্গালীর শোধ্যের পরিচয় প্রদান 

করে, রাজ্যজয়্ ও সমর-বিজয়ের বিশ্বৃত-কাহিনীকে নবজীবন দান করিয়া - 

জাতীয় মর্যাদা বুদ্ধি করে__তেমনি উহাদদর নিকট হইতে আমরা 

মেকালের সামরিক রীতি-নীতিরও যে সকূল পরিচয় প্রাপ্ত হই, মিগা- 

বঙ্গের সামরিক 

ব্যবস্থা ও নৌ-সাধন 

(১) বিশ্বরূপসেনের মদনপাঁড়ের তাত্রশাসন ও কেশবসেনের ইদিলপুর' তাত্রশাসন। 

প্রথম তাত্রশাসনে গৌড়-সাদ্ধিরিগ্রহিক কোপবিষুর নাম দেখিতে পাওয়া। যাঁয়। 

(২) বিবিধ প্রবন্ধ-_-৬বঙ্কিমচন্্র চট্টোপাধ্যায় । 



১২৮" বাঙ্গালীর বল 
প্িপাসটিপাসটি তাস শাসিত সিল সিল বাসটি পাছি লা পা পা নম পি সত লা পাটি 

স্থিনিস বা ওয়ান-চোয়াঁ অল্বেরুনী বা সোলেমান, পচ্চাস্ বা নিকোলো- 
কন্টী আমাদিগকে তাহ। দিতে পারেন নাই। 

পাল-নরপালদিগের নানা প্রশস্তিতে আমর! ই তিপূর্ব্বেই হয়, হস্ত, 

রথ ও পদাতিক বা চতুরঙ্গ সেনার সন্ধান পাইয়াছি, নৌবিতান ও নৌ- 
সেতুর পরিচয় পাইয়াছি, নৌধুদ্কালে হী হী রণ-নিনাদ শুনিয়াছি। 
আমরা ধন্মপালদেবের “ঘনাঘন” নামক রণহস্তীর “ঘটা” বা বুহ 

দেখিয়াছি, অগ্রগামী “নাসীর” সেনা ও “একাঙ্গ” নামক বলের বণযাত্রা- 

কালে গগনতল ধূলিপটলে সমাচ্ছাদিত হইত বলিয়াও শুনিয়াছি। 
সে কালে সমর বা সন্ধি ঘোষণা! করিবার ভার যে সচিবের উপর 

অপিত ছিল, তিনি “মহাসান্ধিবি গ্রহিক" নামে পরিচিত ছিলেন; তাহার 

অধীনস্থ সমর-সচিব “সান্ধিবি গ্রহিক” বলিয়া! আখ্যাত হইতেন। তাহার 

অধীনে সেনাপতি থাকিতেন। চতুরঙ্গ বলাধ্যক্ষ “দগুনায়ক” নামে 
আখ্যাত হইতেন। 

গুপ্তমন্ত্রণা চিরদিনই রাষ্ট্রনীতির ও সমরনীতির একটী প্রধান অঙ্গ। 

. ধাহারা এই কাধ্যে নিযুক্ত থাকিতেন তাহাদিগকে বলিত “অন্তরঙ্গ । 

'কমনভুরঙ্গদিগের মধ্যে সর্ব প্রধানের পদ “অন্তরঙ্গোপরিক, নামে 

পরিচিত ছিল। 

হস্তী চতুরঙ্গ সেনার একটা অঙ্গ ছিল। গজসেন! সম্বন্ধীয় কর্মচারী 
“হন্তীব্যাপৃতক" বলিয়া অভিহিত হইতেন; হস্তির অধ্যক্ষের পদ 
“ন্ত্যাধ্যক্ষণ ব| “মহাপীলুপতি” নামে পরিচিত ছিল। অশ্ব সম্বন্ধে 

"সেইরূপ “অশ্বব্যাপৃতক” ও “অশ্বাধাক্ষণ পদ ছিল। অশ্বচিকিৎসক “বাজি- 

বৈদ্য নামে পরিচিত থাকিতেল। অশ্বসমূহের প্রধান তত্বাবধায়কের 
নাম ছিল “মহাভৌগিক? । | . 

ধিনি দুর্গ রক্ষ/ করিতেন তাহাকে বলিত “কোট্টপাল” । নগররক্ষক, 
এপ্লান্তপাল' নামে অভিহিত হইতেন। দৃতগণ দুই ভাগে বিভক্ত ছিল্ল_ 
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সাধারণ ও ক্রুতগামী। সাধারণ দূত, “গমাগমিক” নামে ও ক্রুতগামী 
দূত “অভিত্বমারণ' নামে কখিত হইত। দূতদিগের প্রধানের নাম ছিল 

'দ্রতপেসনিক? ; পুবরক্ষী বা শরীররক্ষকগণ 'প্রতিহার ও তাহাদিগের 
প্রধান 'মহাপ্রতীহার” নামে পরিচিত ছিল । মহাপ্রতীহারই ছিলেন 

শরীররক্ষকদিগের সেনাপতি । 

স্থলযুদ্ধের সেনানায়ক 'বৃহপতি এবং বুহপতিদ্িগের প্রধান 

“মহাব্যহপতি” আখ্যায় অভিহিত হইতেন। | 
সমরতরণীগুঙ্গি “নৌবাট', 'নৌবাটক” ব। “'নৌবিতান” নামে কথিত 

হইত। নৌসেনার অধ্যক্ষ 'নাকাধ্যক্ষ' ব। “তরিক” নামে পরিচিত 

ছিলেন। নৌসেতু “নৌকামেলক” নামে কথিত হইত-_নৌযুদ্ধকালীন 
নিনাদ ছিল হী হী রব। পোতনিম্মীণস্থান “নাবতাক্ষেণী নামে 

কথিত হইত । 

প্রাচীন বঙ্গদাহিত্য ও গাথা আজিও নৌসাপনোছ্যত বঙ্গের নৌবলের 

কাহিনী স্থচিত করে। কবি নারায়ণদেব ও বংশীদাস, কেতকদাস ও 

ক্ষেমানন্দ স্থদূর নৌবাণিজোর ইতিহাস, নান। ছন্দোবন্ধে রচনা করি:। 
গিয়াছেন। খুলনার কাতরোক্তিতে__ 

বহুত মিনতি মাগি অর্ণবে না লও ডিঙ্গী 

পাট। যার শতেক যোজন । 

ইত্যাদি। 
অথবা বিজয়গুষ্টের “মনস। মঙ্গলে”-- 

চুয়ার বদলে চন্দন পাব 
' ধুতির বর্ধলে গড়া । 

শুকৃতি বলে '" মুকুতা পাব 
ভেড়ার বদলে ঘোড়। 

ইত্যান্দি ) 
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কিংব। মাণিক গাঙ্গুলির “ধশ্মমঙ্গলে”__ 

আনল নিশানে নৌকা ছে।টে এরাবত | 

শিশারু মালুম কাঠে দিশা করে পথ ॥ 

মালদহের গম্ভীরায়'__ 

গৌড় কিনার! হায় ভাগীবঞ্থী নদী ! 

জাহাজসে ছানিয়! হায় ধনপতি ॥ 

সব ঘাট বন্ধ কিয়া জাহাজ বোহারাসে । 

নাহি আদমি পাবে পাণি ভবণে। 

অথব। কবিকস্কণের চণ্ডীকাব্যে-_ 

বদল অ।শে নান! ধন এনেছি পিংহলে । 

য। দিলে য| বদল হবে শুনহ কুতৃহলে ॥ 

প্রভৃতিতে আমর! যুগে যুগে বঙ্গের নৌসাধনের পরিচয় প্রাপ্ত হই । বণিক 
টাদ সদাগর সেকালে “কুশাই কামিলার” দ্বরা নৌমিম্মীণ করাইতেন। 

গৌড় যে নৌনিম্মানের জন্য তখন অতি প্রসিদ্ধ হইয়াছিল পরবর্তী 
পরিচ্ছেদে আমর! সে পরিচয় পাইব। 

সাধারণতঃ ১ রথ, ১ গজ, ৩ অশ্ব ও ৪ পদাতিকে যে সৈম্ত-সংখ্য। 

গঠিত হইত তাহার নাম ছিল পত্তি'। ৩টী পত্তিতে একটী সেনামুখ, 
৩ সেনামুখে এক “গুল্ম” এবং ৩ গুলে এক গণ হইত । গুল্সের অধ্যক্ষ 

গৌল্সিক? ও গণের” নায়ক 'গণস্থ নামে পরিচিত ছিলেন । গণস্থদিগের 

সর্ধবপ্রধান কম্মচারী “মহাগণস্থ” নামে অভিহিত হইতেন। “ক্ষাত্রধর্মের 

আশ্রয়ন্বরূপ স্থজনগমনাগ্রগণ্য শ্রীমল্লক্মণসেনের” যে তাম্রশামন কতিপয় 

বৎসর পূর্বের বারুইপুরের সন্গিকটে গোবিন্দপুর নামক গ্রামে আবিষ্কৃত 

হইয়াছিল, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচন্দ্র বিগ্যাভূষণ মহাশয় তাহার 
পাঠ্োদ্ধার করিয়া ১৩৩২ সালে “ভারতবধে" প্রকাশ করির়াছিলেন। 

সেই,তাত্্শাসম্ন হইতে আরও কয়েকটা রাজান্গ্রহজীবীর নাম জানিতে 
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পার! যায় মহাপুরোহিত, মহাধর্মধ্যক্ষ ( বিচারপতি ), মভাসেনাপতি, 

অন্তরঙ্গবুইদুপরিক, মহাক্ষপটলিক ( রেখসমুহের কর্তা) মহাগণস্থ 

দেঃসাধিক, দণ্ডপাশিক, চৌরদ্ধরণিক, নৌবল-হস্তী-অশ্ব-গো-মহিষাদি 

জীবিকা ব্যাপৃত ইত্যাদি । (১) 

সপ্তম পরিচ্ছেদ 

সন্ধিষুগ 

শশান পৃথিবীমিমং প্রথিতবীব বগৃর্ণাগ্রণীঃ। 

সগগ-ববনান্বয়প্রলয়কালরুদ্রোহনুপঃ ॥ 

মেন প্রশস্তি 

ঠিক কোন্ সমদ্ধে (২) এবং কোন্ পথে পাঠানবন্যা বর্গে প্রবেশ 
করির়াছিল তাহা এখনও অনিদ্দিষ্টই রহিয়াছে । মহম্মদ-ই বত্তিখার যখন 

বঙ্গে প্রবেশ কবেন তীরভূক্তি তখনও স্বাধীন (৩), 

প্রতাপধবল তখনও রোহিতাশ্ব দুর্গের বীব অধিপতি 

(৪), সেন-রাজ তখনও বঙ্গের সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকিয়া “অশ্ব- 

পতি-গজপতি-ন্রপত্তি-রাজত্রয়াধিপতি-বিবিধ-বিছ্য।--বিচার--বাচস্পতি- 

সেনকুল-কমল-বিক।শ-ভাঙ্কর-সোম-বংশ প্রদীপ-প্রতিপন্নদ।নকর্ণ--সত্যাব্রত- 

পাঠান-বন্তা। 

(১) ধন্মপালদেবের তাত্রশাসন, বৈছ্াদেবের তাঅশাসন, বল্লীললেনের ভাত্রশাসন, 

লঙ্্পণ ও কেশব দেনের তাত্রশ'নন, ভোজবন্প1 ও হরিবন্মার তাঅশাসন ইত্যাদি । পূর্ধে 

কথিত বিজয়নগর, প্রদ্যুয়েশ্বর' প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ সম্বন্ধে ধাহার! জানিতে চাহেন 

'উ(হ!র। ১৩১৭ নলের 'বঙ্গদর্শন” দেখিবেন 

(২) 422521 £7/5/070) 0/777/7--৬. £১, 97010), 009, 417 5-16 (হান, ৭১) 

(৩) /- 44. ৩. 7. : তা : ৬0]. 20], 7১, 407. 

48) 426: 17167/07--৮01. ভা) ৮ এব, 
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গাঙ্গেয়শরণাগত-বজ্ব-পঞ্জরপরমেশ্বর-পরম ভট্টারক” মহারাজাধিরাজ রূপে , 

পরিচিত ছিলেন । (১) মগধের দক্ষিণভাগে যে সকল পার্বত্য জাতি। 

বাস করিত, তাহামের তখনও পরাজয় ঘটে নাই । তাহারা পরে বহুদিন, 

পর্যন্ত স্বাদীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল । এই সময়ে বক্তিষারের 

পুত্র মহম্মদ আসিয়! লুনলোলুপ পাঠান-সৈন্সহ বঙ্গের সিংহ্দ্ধারে 

উপনীত হইয়াছিলেন। গৌড়েশ্বর তথনও “অরিরাজ অসহ্য শঙ্কব”। 

সেন-রাজবংকশর পতন ও পাঠানের আবির্ভাব বঙ্গের ইতিহ।সে একটী 

সন্ষিযুগ। তখন হিন্দুর!জোর ক্লাস্তরবি অস্তাচলাবলম্বী, বৈদেশিক রাজ- 
শক্তির প্রতিষ্ঠাতপন রক্তর!গে দেখ। দিয়াছে মাত্র । 

তখন হিংস।, ছ্েষ, পরশ্রীকাতরত। প্রভৃতি বঙ্গের বনু 

রাজভবনে বান্থুকীর তপ্তশ্বাস প্রবাহিত করিতেছে, ক্ষুদ্র তখন আপনার 

স্থান বিস্থৃত হইয়াছে, বুহৎ তথন আপন অস্ত্রে আপনাকেই কাটিয়া খর্ব 

করিতেছে! সে সন্ধিযুগের কাহিনী জানিতে হইলে বঙ্গের তাৎকালিক 

প্রত্যেক ভূম্বামীর ইতিহাস সম্কলন কর! প্রয়োজন-_-কারণ তাহারাই ' 
তখন বঙ্গদেশ খণ্ডে খণ্ডে অধিকার করিফা আপন আপন সেনার সাহায্যে 

রক্ষা করিতেছিলেন। বাঙ্গালীর তিন শতাব্দীর শৌধা-কাহিনী ইহাদিগেব 
সহিত ওতপ্রোত ভাবে জড়িত রহিয়াছে-_কিন্ত ইহাদের অনেকের 

ইতিহান এখন জনপ্রবাদ রূপে পরিচিত-উহাই এখন আমাদের বিলুপ্চ- 
প্রায় “বীরস্থৃতি? ! 

বাঙ্গালার ইতিহাস কদাচিৎ একচ্ছত্রাধীন জাতির ইতিহাস; উহা! 
ভিন্ন ভিন্ন বংশের, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের, ভিন্ন ভিন্ন বহিঃশক্রর মিলিত 

ইতিহাস। বংশ বিলুপ্ত হয়, সম্প্রদায় উৎখাত হয়, 

বহিঃশক্রর অভিযান কালক্রর্মে্বিস্থৃতিগর্ভে বিলীন 

হইয়া যায়, কিন্ট তাহ।রা দেশের উপর যে মুদ্র। অস্কিত করে তাহ] ঘাঁয় না।: 
শার্শা পি 

(১) কেশবলেন্থে ত!অ্রশানন | /- 4, 5.5: বত £ ৬০1. 25120, ০271৪, 
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জনপ্রবাদ 
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ভাট ও চারণ সে প্রাচীন গাথা গাহিয়া থাকে-_কবির কাব্য সে গাথার 
আশ্রয় হয়--জনপ্রবাদ তাহাকে জীবিত রাখে । সৌধ, স্তত্ত, তড়াগ, 
দেউল, সমাধি ও শ্মশান 'মৃক-নির্দেশে সে চিত্র দেখাইয়। থাকে । 

গ্রীক, রোমক, শর জাতি মবে নাই। যে শকবন্য। খৃষ্ট-পূর্ব 

দ্বিতীয় শত।ববীতে উত্তর-ভারত পরিপ্লাবিত করিয়াছিল, যে ইউচি ব 

কুশান্ জাতি পঞ্চম খুষ্টান্দে উত্তব-ভারতে আঙিয়। একটা বিপুল সাম্রাজ্য 

গঠিত করিয়াছিল, তাহাদের সে রাজপুরী ও রাজ্য এখন কাহিনীতে 

পর্যযবদিত হইয়াছে__কিন্ধ থে ক্ষত্রিয় জাতির সহিত মিলিত হইযা 

তাহাব| ক্রমে ক্রমে ক্ষত্রিয় হইয়াভিল এবং কালন্রমে অমিততেজ রাজপুত 

জ!তি গঠিত করিয়াছিল, তাহা আজিও গৌরবে সম্্রমে বিরাজমান । 

ভাট ও চারণ তাহাদের যে জয় গান গাহিয়াছিল, তাহাই সে জাতির 

ইতিহাস-রচনার পথ সহজ কবিয়াছে । 

বাঙ্গালার সাহিত্য যদি উদ্ধত হইতে পারিত, তাহ! হইলে বাক্গলীব 

+ ইতিহাস রচনা করিবার যোগা অনেক উপাদান সংগৃহীত হইতে পারিত। 

ঘে সকল গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাদিগকে কবি- 

কল্পন! বলিয়! উপেক্ষা করা উচিত নহে। রাজপুত 
জাতি তাহার শত্রর শাণিত ভল্ল অপেক্ষা চারণের বিষকেই অধিক ভয় 

করিত। কে জানে যে বাঙ্গালারও সেদিন ছিল না। কবে সেই 

শুভদিন আসিবে যে দিন বাঙ্গালীর হেরডেটস্ ও জেনোফনের সন্ধান 
পাইব, কবে সেদিন আসিবে যে দিন বাঙ্গালী-টডের অগ্নিমধী বাণী 

শিরায় শিরায় রুধির ছুটাইবে। 

মহামহোপাধ্যায় পঞ্তিত স্বগীয় হরপ্রপাদ শাস্ত্রী মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্য- 
পরিষদের ২১শ সাংবৎ্সরিক অধিবেশনের “সঙ্বোধনে” £বলিয়াছিলেন 

থে, মুঘলমান-বিজয়ের পূর্বে বজগদেশে যে সাহিত্যের স্থষ্টি হইয়াছিল তাহা 
প্রবল। তিনি বলিয়াছিলেন__“যদি ( এই সাহিত্য ) সংগ্রহ করিতে 

বঙ্গের প্রাচীন নাহিত্য 
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পারেন, তবে দেখিতে পাইবেন যে, ধাছার। এ পধ্যন্ত কেবল আপনাদের 

কলঙ্কের কথ।ই কহিয়া' গিয়াছেন, তীাহার। একেবারেই সত্য কথা কহেন 

নাই।” (১) এই সাহিত্যের সন্ধান শুধু বঙ্গে থাকিয়া হইবে ন|; 
তাহার জন্য তিব্বত, নেপাল, কোচবিহার, ময়ুবভগ্জ, মণিপুব, শ্রীহট 

প্রভৃতি “প্রান্তর্বর্ী দেশে ও প্রান্তভাগে ঘুরিরা গীতি, গাথা ও দৌহা 

সংগ্রহ করিতে হইবে ।” মুসলম।ন-আক্রমণের বহুদিন পূর্ব হইতেই এ 

দেশে বৌদ্ধদিগেব ষে কেবল একটা প্রবল বঙ্গনাহিত্য ছিল তাহ নহে, 

তাহারা একটী বিরাট সংস্কত সাহিত্যেরও স্থষ্টি করিয়াছিলেন। (২) 

সপ্তশত খুষ্টাবে রাজপাহী জেলায় পদ্মাতীবে চন্দ্রগোমী আচাষ্ “পর-সৈন্ত 

ধবংসন” সম্বন্ধে পুস্তক রচন| করিঘাছিলেন | যুদ্ধ-বিছ্যা দেশমধ্যে বিশেষ 

ভাবে পরিচিত না থাকিলে কি 'ণরূপ পুস্তক রচন। করিবার সম্ভীবন! 

হইত? 

যদি কোনও যুরোগীয় আমাদেরই সংস্কৃত সাহিত্য হইতে সঙ্কলন 

করির। সেই সকল কথা লেখেন, অআমব| অবিলম্বে সে লেখা প্রামাণ্য 

বলিধা গ্রহণ কবিব। তন্ত্রশাপ্দু অধায়ন ন। কবিযাই আমবা বলিয়। 

আমিতেছিলাম উহ ন্যক্কারজনক ৷ প্রথিতযশ! উড্ভফ্ সাহেব যেই 

তন্থ্বের ব্যাখ্যা করিলেন এবং তন্থকে সমাদবে গ্রহণ করিলেন, অমনি 

আমাদেরও মতের পরিবর্তন ঘটি । 

রামায়ণ, মহাভারত পুরাণাদিতে আগ্রেয়ান্ত্বে কথা থাকিলেও 

আমাদের মানদিক বিকৃতি এইরূপ যে, আমরা সে সকল বর্ণন। বিশ্বাম 

করিতে প্রস্তুত নহি 1 যাহ! ভউক, জান্মীণ পণ্ডিত গঞ্টেভ ওপার্ট প্রমাণিত 

করিয়াছেন যে, যুরোপে ক্রেসির যুদ্ধের পূর্বে কাম'ন 
ঘনরামের ধশ্মমঙ্গল 

ব্যবহৃত হয় নাই, কিন্তু ভারতবর্ষ তাহ।র বহু পূর্ব 

(১) সাহিতা পরিষত পত্রিক1_২য় স্যা, ১৩২২। 
£১) লাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১ম এবং ২য় সংখ্যা, ১৩২৩। 

আজ 
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হইতেই শির্টি এর ব্যবহারে অভেনিাতে সথপপ্ডিত। বাঙ্গালী কতদিন 

হইতে কামান ব্যবহার করিতেছে তাহার এঁতিহাপিক প্রমাণ সংগ্রহ 

করা ছুঃসাধ্ায নহে। মুপলমানাধিকারে ঘখন বাঙ্গালী কামানের 

সহিত সবিশেষ পরিচিত ছিল, তখনকার যুদ্ধ-বর্ণনায় কবি ঘনর।ম্ 

লিখিয়।ছেন _ | 

ঝাঁকে ঝাকে হরিষে শরগুলি বরিষে 

আবাশে একাকার ধম । 

দিশা হার! দিবসে, হত কত হুতাঁশে 

গোলা বাজে দুড়,ম্ ছুড়ম ॥ 

তখনকার বঙ্গ-নৈনিক রণাহত হইয়া সৈনিক-ভ্রাতাকে কহিতেছে-_ 

নিশায় নিধন রণে, পিতামাতা বন্ধুগণে 

দেখিতে ন। পেন্ঠ শেষ কালে ॥ 

গলার কবচ মোর, শিঙ্গাদার ধর ধর 

দিহ মোর যেখ।নে জননী 1 

নিশীন-অন্গুরী লয়ে ময়ুবার হাতে দিয়ে 

ক'ঘো তুমি হ'লে অনাথিনী ॥ 

নু সং ৃ না ৫ 

শুকায় সুবর্ণ ছড়া বাপের ও ঢাল খাড়। 

সমপিয়ে সমাচার বলে।। 

রণে অকাতর হয়ে, শক্রুশির সংহারিয়ে 

সম্মুখ সমরে শাকা মলো ॥ 

বঙ্গবীর মৃত্যুশয্য।য় শায়িত হইয়াও এ কথা জানাইতে বিশ্বৃত হয় 
নাই যে, সে রণে কাতর হয় নাই--শক্রর শির কাটিয়া সম্মুখ সমবরে 

মৃত্যুলাভ করিয়াছে । যে যুগের বঙ্গসেনার হৃদয়ে এই গৌরব জাগ্রত 
ছিল, দে যুগের বাঙ্গালী কি ভীরু ছিল? 
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“মাধবাচার্যের চণ্ডীতে আমব| ব্রাঙ্ধণ পাইক, কন্মকার পাইক, চামার 

পাইক, নট পাইক, বিশ্বাস পাইকগণের বিবরণ দেখিতে পাই । ইহাদের । 
মধ্যে কেহ কেহ অস্ত্র-প্রয়োগে নিপুণ ও বলিষ্ঠ 
ছিলেন। কালকেতুব বল ও সাহস একজন উচ্চ- 

দরের সৈনিকের উপযুক্ত ৮ পূর্বকখিতভ “ধন্ম মঙ্গলে” “মল্লদিগের লডাই 

ও অশ্বাদ্ির চালনার ঘেকপ জীবন্ত বর্ণন! দৃষ্ট হয়” তাহাতে ইহাই 

অনুমিত হয় যে, অষ্টাদশ শতাব্দীব প্রথম পাদেও বাঙ্গালী ব্যায়ামে 

বিমুখ ছিল না, অস্ত্রচালনায় অপটু ছিল নাঁ। (১) যুদ্ব-ব্যবসায় হেয় 

বলিয়! বিবেচিত হইলে সেকালের বর্ণনায় ব্রাহ্মণপাইকের সন্ধান-লীভ 

সম্ভব হইত না। ব্রাহ্মণের রণকুশলতার পরিচয় আমরা ইতঃপূর্বেগ 

পাইয়াছি। ধর্মমঙ্গল” হইতেই স্ুচিত হয় যে, অন্ততঃ সপ্তদশ শতাব্দীর 

শেষ ভাগেও বাঙ্গালী সাধারণ-সৈনিকের কশ্মে নিযুক্ত হইত। নৈনিক- 

ব্রত ধারণ করাইবাব জন্য সেকালে সভা সমিতি, বক্তৃত্। বা পারিতোধষিক 

কিছুবই প্রয়োজন ছিল না। 'ধশ্ম মঙ্গল” ১৭১৩ খুষ্টান্ে বিরচিত 

হইয়াছিল । 

মধবাচার্য্যের চণ্তী 

বাঙ্গালীর সহিত অশ্থের পরিচয় অতি প্রাচীন । স্্ধ্য-মৃদ্তির পরি- 

কল্পনাতেই তাহ। বুঝিতে পারা যায়। বঙ্গেও বহু স্থধ্য-মৃত্তি আবিষ্কৃত 

হইয়াছে । মুসলমান কর্তৃক আসাম-বিজয়ের পূর্বে 

আহোমগণ অশ্বারোহণ করিতে জানিত না (২) 

কিন্তু বঙ্গে মুলমান আগমনের বহু পূর্ধেই বাঙ্গালী অশ্বারোহী । তাহার 

ভাঙ্কর একদিন রাজদুর্গের প্রন্তর-প্রাচীরে অশ্থারঢা বঙ্গনারীর মৃত্তি 

জিন, রেকাব, ৰুট 

(5) . বঙ্গভাষ। ও সাহিতা-_শ্রীগুক্ত দীনেশচন্দ্র দেন, ৫৪৬ংপৃষ্ঠা | 

(২) /7/5777/,91 44/27/2520. উিত 9৬ (570? ৬০] 2, 
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পর্য্যন্ত খোদিত করিয়াছিল । অশ্বপুষ্টে বঙ্গনারী শুধু কল্পনার ছবি হইলে 
কি ভাক্কর্যে তাহার স্থান হইত ? (১) 

তুরঙ্গ টৈম্যের 'উল্লেখ রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডে দৃষ্ট হইয়া থাকে । 

“হস্তযশ্বরথ সম্কুল-ধ্বজ পটসম।কীর্ণ-পবিপূর্ণ” সেনার বন আমর। বাল- 

কাণ্ডে দেখিতে পাই । সত্য বটে চীন দেশেব ইতিহাস মিংগি হইতে 

জান। যায় যে, পাঠান-গোড়পতি গিয়াসউদ্দীন ও তৎপুল্র সৈফুদ্দীনের 

শাসন-সময়ে গৌড-দূত নানাবিধ উপঢৌকন লইয়া চীনের রাজসভাষ 
উপস্থিত হইয়াছিলেন | ইহা যেমন সেকালের নৌমাধনের পরিচয় প্রদান 

করে, তেমনি ইহাও প্রকাশ কবে যে, সেই সকল উপঢৌকনের মধ্যে 

অশ্ব এবং অশ্বাবে(হণেব “জিনও* গৌড় হইতে প্রেরিত হইমাছিল। কিন্ত 
সেই চতুর্দশ বা পঞ্চদশ শতাব্দের বহুপূর্বেবেই ভূবনেশ্বরেব স্থবিখ্যাত 

মুক্তেশ্বর-মন্দির-গাত্রে তেজশালী স্থবুহৎ অশ্বে সমারূঢ বীবমুন্তি খোদিত 

হইয়াছিল,_-সে সকল অশ্বপৃষ্ঠে “জিন” নাই-_অশ্বপৃষ্ঠ বস্থাচ্ছাদিত বলিয়। 
অন্রমান হয়। কিন্তু অশ্বাবোহীর “নুটঃ-মখ্ডিত পদ্দ্ধয় “রেকাব” মধ্যে 

সংস্থাপিত। এঁভিহাসিকগণ স্থিব করিয়াছেন যে, মুক্তেশ্বর মন্দির ষষ্ঠ 

শতাব্দীতে গঠিত হইয়।ছিল। ভূবনেশ্বরে খোদিত সৈনিকমুত্তি বীরমৃত্তি 
রচনার আদর্শ বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে । (২) 

ৃষ্ট-পূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দী হইতে খুষ্টাব্বের পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে কোনও 

এক সময়ে খগুগিরির স্ুবিখ্যাত গুহাগুলি নিশ্মিত হইয়াছিল । এঁতি- 

হাঁসিক হাণ্টার বলেন যে, খুষ্টাব্দের প্রথম শতাব্দীর 

পর এগুলি নিম্মিত হয় নাই, পূর্ববে হইয়াছে । (৩) 
খগুগিরির বীর-মুন্তি 

৮ শশাগ শী ভস্্দ  শাী্ীী  পীশিশেপাশীীশা ৮ ০০ ৮ ৭ 

(১): 14277471752: 0282---1), 205. 

(২) 7/7//2/5 072552--501, 1, 19-235. 

(৩) 187%-_1১. 178. 



১৩৮ বাঙ্গালীর বল 

রাণী গুল্ষা এই সকল গুহার মধ্যে অন্যতম । রাণী গুল্ষার প্রান্ত দেশে 

যে ছুইটী খোদিত সৈনিক-মৃন্তি আজিও বর্তমান থাকিয়া সেই সুপ্রাচীন 
কালের যোদ্ধবেশের পরিচয় প্রদান করিতেছে, তাহাতেও দেখিতে 

পাওয়। যায় যে, “বুটের, ব্যবহার প্রচলিত ছিল। খোদিত মুগ্তি-শিল্প 

ইহও স্ুচিত করে যে, সেকালে রাজকুমারী ও অপিধারণ করিতে কুন্তিত। 

ছিলেন ন। (১) 

উড়িস্যার শিলা-লিপি ইহাই কহিয়া দ্রেয় যে, সেকালে নৌপরিচ।লন, 

ও সমুদ্রপথে বাণিজা রাজকুমারদিগের নিত্য শিক্ষার বিষয় ছিল । (২) 

খুষ্টাব্দের প্রথম শতাব্দীতে কলিঙ্গ ব। উডিয্যার বীর 

ওপনিবেশিকগণ বলি ও যবদ্বীপে রাজ্য বিস্তার 

করিয়াছিলেন । (৩) পঞ্চ শতাব্দী পরেও এই নৌবিছ্য ব পরিচয় সুস্পষ্ট 

রূপে প্রাপ্ত হওয়। যায়। তখন বঙ্গের অন্তম পোৌতাশ্রয় তাত্্রলিপ্র 

হইতে চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়ান অর্ণবপোতে আবোহণ করিয়া 

যবদ্বীপে গমন করিয়াছিলেন । স্থতরাং পাঠান-স্ুলতান গিহাঁলউদ্দীনের 

চীনে রাজদৃত-প্রেরণ, বাঙ্গালীব নৌসাধনের প্রাচীন নিদর্শন নহে। 
ভূবনেশ্বরের মন্দিরগুলি অনেক এতিহাসিক তথ্য প্রকাশ করিয়া খাকে। 

মন্দির ও গুহাগাত্রে যে সকল যুদ্ধাভিবানের চিত্র খোধিত রহিয়াছে, মে 

সমুদায় হইতে দেখিতে পাওয়। যায় যে, ধন্ুর্বাণ ও অপি হন্তে অগ্রগামা 

পদাতিক সন্ত ঘাত্র! করিত, তাহাদিগের পশ্চাতে অশ্বারোহী সেনা 

অগ্রসর হইত | 

উডিষ্য।য় নৌসাঁধন 

শীশ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দির হইতে দশক্রোশ মাত্র দূরে আজিও থে 

(১) £7%71675 0775১৫--৬০ ], 0১, 585, 

(২) /77472/2৮5 09৮7554৮7৬0] ]- 1১097. 

(৩/ 2/24---01 1, 6, 216, 



সন্ধিযুগ ১৫৯ 

বিরাট মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ বঙ্গোপসাগরের বেলাভূমে ইতন্ততঃ বিক্ষিপ্ঠ 
থরকিয়া স্মরণ করাইয়। দে যে, সেই সুয্য-মন্দির এক 

সমযের বঙ্গদেশের শ্রেষ্ঠ শিল্পের প্রমাণ বহন 
করিতেছে,-আজিও যাহার অবশেষ অনন্ত চলোম্মির হাহা ববে স্তয়ম'ন 

হইয়! স্মরণ করাইয়। দ্নেয় যে, বঙ্গের বিশ্বকশ্মাগণ একদিন নানা উপকবণে' 

প্রস্তুত করিয়৷ সেই অতুল শোভাব বিপুল ভাগুর জগতেব জন্য সংস্থপন 
করিয়াছিল, (১) খুষ্টাব্দেব নবম বা মতাস্তবে ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ 

পাদে রচিত কোনার্কের সেই বিশ্ববিখ্যাত মন্দিরগাত্রে বহু বীর অশ্বা- 

রোহীব মুন্তি খোদিত আছে। কোনও অশ্বরোহী ভল্লের আঘাতে 

শত্রু নিপাত করিতেছে-__দেখিলেই যুরে।পীয় ড্রেগন-বধের চিত্র মনে 

পড়ে। মন্দিরে অশ্বদ্ধারে যে দুইটি বিশালকায় অশ্বমুত্তি বিরাজিত 

আছে, উহার| জন” ও মুল্যবান্ বন্স। প্রভৃতি ছ।বা সুসজ্জিত । (২) 

উড়িস্তার এতিহাসিক হাণ্ট।র সাহেব লিখিয়াছেন--অশ্থের কণ্ঠদেশ 

স্দূঢ লৌহবশ্মে সমাচ্ছাদ্রিত। মধ্যযুগে যুরোপে যেরূপ “জিন” ব্যবহৃত 

হইত, অশ্বপৃষ্ঠের “জিনও” সেইরূপ । “জনের? পুরোভাগ (970106]) 

অপেক্ষাকৃত উচ্চ, বসিবার স্থান স্ুনিদ্দিষ্ট--আধুনিক কালের “পেটির' ন্যায় 

“পেটি? ও 'বকলসের” দ্বার! অশ্বপৃষ্টে 'জিনটী? আবদ্ধ । যুবোপীয় অশ্বাবোহী 

সেনার যেব্ূপ গোলাকাব “রেকাঁব, (5৮00) আছে। এই “জিনের, 

কোনার্কের শুর্্য মন্দির 

(১) 27147716775 077557-- ৬০011, 1১0) 288, 20. 

(২) এ 074706 4০ £/০2 72727107612 7/7225 07 £7712705 7/1 07755 - উ্, 

1)100৮1) 13, 4০1,055. 

--17164747650716 71452129715 91 41710/2/ 4470/2/0%/76 24 £727045- 

£1012--& আ 95১৩৮, ৮১,2০7. 

417277-1-4411)0/7- 0170%19১ 7১. 394. এই স্ষ্য-মন্দির নির্শাণ করিতে সমগ্র 

উড়িস্কার হ্বাদশ বর্ষের রাজকর ব্যয়িত হইয়াছিল । 



১৪০ বাঙ্গালীর বল 

সহিতও সেইরূপ “রেকাব' দেখিতে পাওয়া যায়। (১) ঢাকার শিল্প- 

শালায় আনুমানিক একাদশ শতাব্দীতে নিম্মিত সৃর্ধ্যপুত্র রেবস্তের 

ষে প্রস্তর-মুত্তি আছে, তাহাতে রেবস্ত অশ্বপৃষ্টঠে “জিনের” উপর অবস্থিত। 

অমরকোষ পঞ্চম শতাব্দীর কোষ-গ্রন্থ । উহাতে “জনের” উল্লেখ 

নাই, বল্গার সহিত যে লৌহ্খণ্ড আবদ্ধ থাকে (1315 ), তাহার উল্লেখ 

আছে; যখ|_কবিক, খলীন। (২) হল।যুধের 

অভিধান রত্রমাল] অধাপক ম্যাকডোনেলের মতে 

৯৫০ খুষ্টাব্বের এবং অধ্যাপক অফ্রেকের মতে ( £07501)) একাদশ 

শতাব্দীর শেষ ভাগের গ্রন্থ । উছাতে কবিক এবং খলীন শব্খদয় ত 

আছেই, “জন” অর্থে পর্যাণ এবং উতৎপল্যয়ন শব্দদ্ধয় ব্যবহৃত হইয়াছে । 

(৩) অধ্যাপক অফ্রেকু পধাণ ও উতপল্যয়ন অর্থে লিখিয়াছেন__-/» 

5৪৭1০-__বল্গা অর্থে তিনি 73715 এবং 1২০1)5 ব্যবহার 

করিয়াছেন। অমরে অশ্বেব গতি প্রকাশক বল্গিত শব্দ দেখিতে 

পাওয়া যায়। (৪) উপানং অর্থে ইংবাজি 13০9০965 বল। যাইতে পারে । 

উপানৎ অতি প্র/চীন শব । এখন দ্রেখা যাইতেছে যে, অমরে “জিন, 

নাই, হলাযুদে €রেকাব" নাই»_কিন্ত কোনার্কের অশ্বমৃন্তিতে “জন? ও 

“রেকাব" উভয়ই আছে এবং উহারা দেখিতে যুরোপের মধ্যযুগের “জিন 
ও রেকাবের, স্তায়। ক্থধ্য-মন্দির যদি নবম শতাব্দীর রচিত হয়, তাহা 

কবিক, পর্ণ 

(১) /7%712/5 072$5৫--৬০01. 1১ 0১. 294. 

অন্স্ত।য় বিজয় দিংহের দিংহল-বিজয়ের যে চিত্র অঙ্কিত আছে, তাহাতে জিনসহ 
একটা অশ্ের মুস্তি দেখিতে প।ওয়| যায়। জিনটা অনেকট। আধুনিক কালের জিনের 

'্যু।য়। 

(২) অমরকোষধ_-৮২1১৭। 

(৩) পর্যাণং স্তাত্পল্যয়নং__খলীনং কবিকং স্মৃতং । হলায়ুধ ২২৮৭ 

(৪) অমরকোষ-৮1২1১৬ | 



সন্ধিযুগ্ ১৪১ 

হইলে, যে শিল্পী উহা! নিশ্মাণ করিয়াছিল, ত।হ।র সহিত তখনও “জিন ও 
রেকাবের” যথেষ্ট পরিচয় ছিল। দেশে তৎপূর্ব হইতেই "ঞিন ও 
রেকাবের? বহু ব্যবহার ন| থাকিলে এরূপ পরিচর ঘটিত ন| | মহম্মদ-ই- 
বক্তিয়ার ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে বঙ্গে আসিয়াছিলেন । ২ 

কোনার্কের অক-মন্দির বঙ্গশিল্পের নিদর্শন বলিয়া প্রথ্যাত হইলে, 

পাঠানাগমনের পূর্বব হইতেই “জিন ও রেকাব” এবং “বুট” ব। উপানৎ 

এদেশে পরিচিত ছিল বলিয়া অন্তমান হয়। অশ্বারোহী বাঙ্গ।লী সর্ধদ] 

এ সকল ব্যবহার করিত কি না বল। যায় ন।, কারণ এখনও আমর। 

দেখিতে পাই “জন ও রেকাব' সর্ববদ। ব্যবহৃত হয় না, সকলে ব্যবহারও 

কে ন।। 

মোগল ও পাঠানধিগেব শাসন-সময়ে বঙ্গদেশ হইতে যে সর্ববদ। সৈন্য 

সংগৃহীত হইত, ইহার পরিচয় আমর৷ ক্রমে ক্রমে পাইব। এক একজন 

পাঠান স্থলতাম ব। মোগল সেনাপতি ব। বাঙ্গালার 

নবাব আবশ্যক মত যত অল্প সময়ের মধ্যে যেরূপ 

বৃহৎ বাহিনী সংগ্রহ করিয়। যুদ্ধে লিপ্ত হইতেন, 
তাহা দ্রেখিলে ইহাই মনে হয় যে, সে কালে বাঙ্গালী রণবিমুখ বা ভীরু 

ছিল না। পাঠান যে সময় উড়িষ্যার কিয়দংশ জয় করিতে সমর্থ 

হইয়াছিল, যখন তাহার ১৪০০০ পদাতিক, ৪০০০০ অশ্বারোহী এবং 

২০০০০ কামান ছিল, তখনও বাঙ্গালার অনেকাংশ স্বাধীনই ছিল। 

বাঙ্গালার তৃম্বামিগণ তখন আবশ্যক হইলে ৮*১১৫৯ পদাতিক, ১৮০ 

গজ, ৪২৬০ কামান ও ৪৪০০ রণতরী দিতে পারিতেন-_পাঠান-রাজত্বের 

ধ্বংসের অল্পকাল পর অ।ইন-ই-আকবরিতে এইরূপ লিখিত হইয়াছিল । 

কিন্ত প্রকৃত প্রস্তাবে ভূম্বামীদের সমবেত শক্তি ইহা অপেক্ষা অনেক 

অধিক ছিল। 

ংশ-বিশেষের খ্যাতি, ব্যক্তি-বিশেষের বীরত্ব, বাঙ্গালার ইতিহাসকে 

বঙ্গে সেনী-দংগ্রহ 

ও বাঙ্গলী জাতি 

চা 
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সমুজ্জল করিয়া রাখিয়াছে__-শশাস্ক বা ধম্মপাল বা দেবপাল বাঙ্গালীকে 

বিজয়ের বরম।ল্যে ভূষিত করিয়া গিয়ছেন। হাঁজি ইলিয়াস, তুগ্রিল,। 

গিয়াসউদ্দীন ব। ভসেন সাহু গৌড়-সিংহাননে আরোহণ করিয়া বাঙ্গালীব 
কাহিনীকে নান। ভাবে মধ্যাদ। প্রদান করিয়াছেন । কটাসিন, একডাল।, 

মান্দারণ প্রভৃতি বাঙ্গীলীর শোধা-প্রভায় সমুদ্ত'সিত হইয়াছিল বটে__ 

টাদ, কেদাব, প্রতাপ, সীতারাম প্রভৃতির মিংহগঞ্জনে দিল্লীর সিংহাসন 

যে একেবারেই নডে নাই, তাহা নহে--কিন্ক এত থাকিতেও কোনও 

দিন একটী অণগ্ড বাঙ্গালী জাতি গড়িয়া উঠিব।র অবকাশ পায় নাই । 

হিন্দুবাজগণ এ কথ] ভাবেন নাই যে, ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠার উপরেও একটা 

বৃহত্তর প্রতিষ্ঠাব অবকাশ ছিল,-_-এ কথ। ভাবেন নাই যে, ক্ষুদ্র একটা 

জনপদের কান্তিমপ্ডিত ভয়ন্তস্তের স্থানে এবটী সমগ্র দেশের বৃহত্তর 

মহত্তর উত্তব্দ কীত্ি-মন্দির বাঙ্গালীরই অন্ুলীম্পর্শে বির।ট ব্যোন-পথে 
উন্নতশীর্ষে দণ্ডায়মান হইবাব জন্য শশাঙ্কের কাল হইতেই অপেক্ষা 

কর্রঙেছিল। সিংহাসনের লে।ভে নিয়ত সমর-কোলাহলে লিপৃ থাকিয়। 

দুর্ধর্ষ পাঠানজাতি গৌডে আমিযা সে কথ। ভাবিয়। দেখে নাই-__বিলাসেব 
ন্লোতে অঙ্গ ঢালিয় বাঙ্গালার মোগল তাহ! বুঝে নাই । 

কেহই বাঙ্গালীকে একটী জাতিরূপে গঠন করিবার চেষ্টা বরে নাই। 

বাঙ্গালীর সৌভাগ্য যে, তাহার। এখন একটী উদার ও মহৎ জাতির 

সংস্পর্শে আলিয়া শিক্ষা ও দীক্ষ। লাভ কবিতহেছে। 

এখন তাহাদের কলঙ্কটীক1 মুছিয়া বাবে, বাঙ্গালী 

আবার পৃথিবীর বীর-জাতির মৃহাসভায় নিজের স্থান লাভ করিবে। 
“ইউরোপের মধ্যভাগে ফ্রান্স রাজের সহিত বরগুপ্ডি, আ্বাজু, প্রবেন্স 

প্রভৃতি পারিপাশ্থিক প্রদেশের রাজগণের যে সম্বন্ধ ছিল, মুসলমানের 

সহিত বাঙ্গালার রাজগণের সেই.সন্বন্ধ ছিল। অর্থাৎ তাহারা একজন 

5027417 মানিত। কখন কখন ম।নিত ন।। ততপ্তিন্ন স্বাধীন ছিল |” 

বাঙ্গালীর সৌভাগ্য 



টে 
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তাহার! সকলেই স্বাধীন, সকলেই প্রধান হইবার জন্য ইচ্ছুক থাকায় 

বহিঃশক্রকে : বাধা দিবার জন্য বঙ্গের মিলিত-শন্তি অগ্রসব হয় নাই। 

বাঙ্গালার এই সদ্ধিযুগের ইতিহাস তমসাচ্ছন্ন হইলেও, ইহা রা | 

অন্ুম।ন করিতে পাব! যায যে, বাঙ্গালী হিন্দু তখনও শোধ্য বাধ্য হা 

নাই, কারণ তাহাব পরিচয় বর্তমান আছে। 

ত্রয়োদণ শতাব্দীর 'প্রথমভ।গে উড্ডিষ্য। দেখিল যে, উত্তরভাবতে 

এক শাক্তশালী জাতির অভ্যুদয় হইয়ছে__তাহার গ্রধল বন্তা 
ভারতভূমি প্রাবিত করিবাব জন্য প্রস্তত হইযাছে। 

দেখিতে দেখিতে মহম্মদ-ই-বক্তিয়ার পাঠ।নের 

রাজপতাক। ধহন করিয়। ব্র্দে আপিয়া উপনীত হইলেন । নয় বৎসর 

পরে সুলতান গিঘ্লাপউদ্দীন উড়িস্যা আক্রমণ করিলেন । এ আক্রমণ 

শুধু লুনেই পধ্যবসিত হইল। ইহাই পাঠানের প্রথম আক্রমণ । 
ত্রিংশবর্ষ পরে তোখন খ। উডিিয্য/ আক্রমণ কাঁবয়া পরাজিত হইলেন । 

উড়িয্বার বঙ্গসৈম্ত বীবভূমির রাজধানী "নগর? আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত 

করিল। দিলীর সম্রাট পধ্যন্ত শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন যে, স্ৃশিক্ষিত 

মুসলমান-সেন।-যাহার। কোনও দিন জয় ভিন্ন পরাজয় জানত না_ 

উড়িষ্যার কৃষক সেনার আক্রমণে ছুই শত ক্রোশ পধ্যস্ত হটিয়া যাইতে 

বাধ্য হইয়াছে। লুপ্ত-গৌরব উদ্ধারের জন্য তিনি বহু সেনা প্রেরণ 
করিলেন, কিন্ত তাহাদের চক্ষের উপর ধনরত্ব লুণ্ঠন করিয়া বিজয়ী 

হিন্দুসেনা প্রত্যাবর্তন করিল। এই পরাজয়ের অপমানকে যথাসম্ভব 

গোপন করিবার জন্য মুসলমান-এঁতিহাসিক লিখিয়াছিলেন__চেঙ্গিশ 

খর তাতার সেনার ডঃ মুললমান- -সেনা পরাজিত হইয়াছে! | (১) 

উডিষ্যায় প1ঠ।ন 

-__-- সপ শত শি শিট শশী শশী শী পিছ আপ এটি শী শী শিিশিীৃিশিি লা শেপ শী শ্ীগ্পাগশাপশী পাশ রি ২ 

(১) [৩ 1)010100 00৮৮0 1611)101061001715 19001010101) 016 [07১৭3 

12600], 11007) 10 19101706169 00১61 0৮0, ০001)0 7 210 070 ৮2010 01 

21150110021) 10151011715 1005 09৮91:00. 035 1090101081 019815095 199 *০010- 
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তোঘন খাঁর পরাজয়ের দশবত্সর পরেও পাঠান-সেন। পুর্বববৎ 

পরাজয় লাভ করিয়াই উড়িস্তার সীমান্ত হইতে প্রত্যাবর্তন করিতে 

বাধ্য হইল। উড়িষ্যার বাঙ্গালী গঙ্গাবংশীয়দিগের নিকট পাঠানের' 

পরাজঘের ও লাঞ্চনার অবধি ছিল না। তিনশত বর্ষ পধ্যন্ত গঙ্গাবংশীয়- 

গণ "সর্বদা তাহাদিগকে প্রহার করিতে করিতে পশ্চাদ্থাবিত হইয়া 

তাড়াইয়! লইয়া যাইত |” (১) 

উড়িষ্যার জন প্রবাদ, দক্ষিণ সমুদ্র তীরকেই গঙ্গাবংশীয্দিগের আদি- 

স্থান বলিয়। নির্দেশ করিতে চাহে । কিন্তু গঙ্গাবংশীয়গণ যে বাঙ্গালী, 

সে বিষয়ে প্রমাণের অভাব নাই । (২) এতিহাসিক 

এল্ফিন্ষ্টোন নিদ্ধীরিত করিয়াছেন যে, তাহাদিগের 

প্রাচীনরাজ্য বর্তমান তমোলুক ও মেদিনীপুরূকে কেন্দ্র করিয়া বর্তমান 

ছিল। অধ্যাপক হোরেস্ হিমেন উইলসনও এই সিদ্ধান্তই করিয়াছেন। 

তিনি মেকিঞ্জিব সংগৃহীত অতি দুর্লভ পুস্তকাবলীর যে তালিকা ও টাক। 

প্রদান করিয়াছেন, তাহা হইতে প্রমাণিত হইয়ছে যে, অনস্তবন্ধা 

বাঙ্গালী গঙ্গাবংশ 

%০101178 0)15 17100012010 11000 2 2থাটে105251000 011001 006 0917617]5 
06 01019115 1১1)1),--42771৮75 07255, ৬০1 111১4 

57-2572805 £572546, ৬০115125225 ১06আ2005 27/5277)” ০1 7272%/, 

[. 82. (32007102951) 251-130201015 277/7%22-/724-7,- ?272777/- _ 

রা 5 02051201010, 2৬০01, 0 125 2287%4-28752/2 (1২৬০ )-- 

১,565, 10006 8. 1211)111750017075 4257/97/ 6 474 (707. 1500.), 1১. 977. 
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72%14%% 272 212/7/0127 ) 2100 0090 0910 5550 110585101) 5 20 06 
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নামক হুপতি এক সময়ে গঙ্গাবংশীয়দিগের অধীশ্বর ছিলেন এবং তিনিই 
বাঙ্গালী গঙ্গাবংশীয়দিগের আদি পুরুষ । 

উড়িস্ার নৃপতি .যখন নিজে বিশ্বাসহস্ত, হইয়া বিজয়নগরের হিন্দু- 
রাজ্য ধ্বংন করিবার জন্য মুসলমানের আশ্রয় লইয়াছিলেন, তখন 

হইতেই উড়িম্যার পতন আরম্ভ হইয়াছিল । (১) 
কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর সেই প্রথম পাদেও (১৫ ০৩- 

২১ খুঃ অব) বঙ্গের পাঠান-শাননকর্ত। উড়িস্যা আক্রমণ করিয়া জয়লাভ 

করিতে পারেন নাই । তীহার সৈন্ত পুরী বেষ্টন করিয়াছিল ও কটকে 

যুদ্ধ করিয়াছিল বটে, কিন্তু উড়িস্যার কৃষক-সেন। দলবদ্ধ হইয়া! তাহা 
দ্িগকে এরূপ পযুর্দস্ত করিয়াছিল যে, পাঠানের স্থবিখ্যাত সেনাপতি 

ইস্মাইল গাজি পধান্ত পরাভূত হুইয়া! প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হইয়া 
ছিলেন। কথিত হয় যে, প্রত্যাবর্তনকালে তিনি পথিমধ্যে মান্দারণ দুর্গ 

নিম্মীণ করিয়াছিলেন । মুসলমান-এঁতিহাসিক এই পরাজয়কে স্বীকার 

করিতে কু বোধ করিয়া বলিয়াছেন যে, উড়িষ্যার প্রত্যন্তরাজ বঙ্গ- 
পতির আহন্গগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন | (২) 

বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়ছেন--“উদ্ধত মুসলমানদ্বিগকে গঙ্গাবংশীয়গণ 

তিনশত বং্সর ধরিয়া যেরূপ শাসিত রাখিয়।ছিলেন, সেরূপ চিতোরের 

রাজবংশ ভিন্ন আর কোন রাজবংশ পারেন নাই । তাহারা যেমন 

বাঙ্গালার মুসলমানদিগকে শাসনে রাখিয়াছিলেন, দাক্ষিণাত্যের 
হিন্দুরাজাদিগকেও তেমনি শাসিত রাখিয়াছিলেন। এই সকল কথার 

পর্যালোচনা করিয়।, হণ্টার সাহেব সেকালের উড়িগ্যা-সৈন্তের অনেক 

উড়িষ্য।র পতন 

(১) 4772250৮255 ৬০] ঢা, চ, 5, 

(২) 471/%/2%5 072556১ ড০1 [1], ৮,17০, 

১৩ 
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প্রশংস। করিয়াছেন, সে প্রশংস! উড়িস্যা-সেনার প্রাপ্য নহে, গঙ্গা বংশীয়- 

দিগের ত্বদেশী রাটী-সৈন্তের প্রাপ্য ।% (১) 

চতুর্দিশ শতাব্ীতেও যখন ভারতের নানাস্থান মুসলমানের পদানত 

হইয়াছিল, তখনও পাঠানের সম্মুখে উড়িষ্যার সিংহদঘার মুক্ত হয় নাই। 

পরে যখন তাহা র। উড়িস্যায় প্রবেশ করিতে পারিল, তখন দেখিল, উহার 

নদনদী বু ও বিশাল-_-অতিন্রম করা দুরূহ; উহার গিরি ও কানন 

দুর্ভেগ্ধ । তাই তাহারা উড়িস্যার সামান্য একটু অংশ গ্রহণ করিতে 

সমর্থ হইয়াই প্রথমে পরিতুষ্ট হইয়াছিল। তখন উড়িষ্যার নৃপতিবর্গ 

স্বাধীনভাবেই বাস করিতেছিলেন। পরেও মুসলমানগণ যখন একান্তই 
উড়িস্তা জয় করিতে পারিল না, তখন আত্মরক্ষার জন্য অনশিকৃত হইলেও 

সেই রাজ্যই উৎকোচ স্বরূপ মহী'রা্ট্রদিগের করে অর্পণ করিয়া কিছুদিনের 

জন্ত নিশ্চিন্ত হইয়াছিল । (২) 

মহম্মদ-ই-বক্তিয়ার যখন বঙ্গে প্রবেশ করেন, তখন উচ্ছজ্বলতা, 

ধর্মের নামে উহার পত্র-পল্লব-বহুল শাখা-প্রশাখার বিস্তার, সাম্প্রদায়িক 

সঙ্ীর্ণত৷ ও স্বার্থপরতা, অন্ুদার সমাজের আরক্তচক্ষু 
বঙ্গের নামাজিক ব্যবস্থা 

অনেকাংশে তাহার আগমন-পথ সহজ করিয়। দিয়া- 

ছিল বলিয়া! অনুমান হয়। কিছুকাল পরেই রমাই পণ্ডিতের শৃন্তপুরাণে 
দেখিতে পাই যে, ব্রাঙ্গণপীড়নে ব্যতিব্যস্ত সদ্ধম্মিগণ “যবনব্ধপি” ধর্মের 

আগমনে পরম পুলকিত হুইয়াছেন, তখন দেবগণ পর্যন্ত “সভে হয়্যা 

একমন, আননেতে পরিল ইজার।” বিচারালয় তখন মধ্যাদা শুন্য, 

অমাত্যবর্গ রাজার প্রতি অনুরাগ ও শ্রদ্ধা শুন্য, মহারাজ লক্ঘ্মণসেনের 
দ্বিতীয়া মহিষী বলভ! দেবী এবং রাজশ্টালক কুমারদর্তের অসদাচরণে 
প্রজাগণ তখন ত্রাহি ত্রাহি ভাকিতেছে ! তখন মুক্ত রাজপথে সায়ংবেশ- 

(১) বিবিধ প্রবন্ধ--৬বঙ্কিমচন্্র চট্টোপাধ্যায় । 
(২) 27225 97255) ৬০1 1,725 174. 
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বিলাসিনীদিগের "মঞ্গু মীর” ধ্বনি “বন্দ্যং ত্রিসন্ধ্যং নভঃ! (১) 

“অরিরাজঘাতুক শঙ্কর গগাঁড়েশ্বর শ্রীমৎ কেশবসেন”-_-ধাহার কৌমারকাল 

নিয়ত যুদ্ধেই কাটিয়াছিল--ঘিনি ভাঅশাসনে “সচিবশতমৌলি-লালিত- 

পদাস্থুজ” বলিয়া কীগ্তিত, ধাহার করঘয় সর্বদ1 আকর্ণাকিত “িশিখ- 

ক্ষেপেই” নিধুক্ত থাকিত_-তিনিও তখন “কুরঙগীদুশ।” লজ্জাবনতা! 
স্থন্নরীগণের “নীবীবন্ধ বিসরণে” ব্যস্ত থাকিতেন ! 

মৃহম্মদ-ই-বক্তিয়ার যখন মগধের পূর্বভাগ আক্রমণ করিলেন, 

তখন নবাগত শক্রর হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বৌদ্ধ ভিক্ষগণ 
উদ্দগুপুর নগরের শৈলপৃষ্টে অবস্থিত সংঘারাম মধ্যে 
আশ্রয় গ্রহণ করিল বটে, কিন্তু একে একে নিহত 

হইল। লুগ্ঠন-লোলুপ পাঠানগণ জয়নাদে সংঘারামে প্রবেশ করিয়া 

দেখিল, তথায় ধন-রত্ব কিছুই নাই,_-আছে কেবল ভিক্ষুদিগের শোণিতে 
সিক্ত রাশি বাশি গ্রন্থ--সে সকল গ্রন্থের বর্ণমালা পাঠানের অপরিচিত-_ 

উহাদের ভাষা অবোপ্য ! মহম্মদ-ই-রক্তিয়ার সন্ধান করিলেন, কিন্তু 

মগধদেশে এমন একজনও পাইলেন না, ধিনি সে সকল গ্রন্থের পরিচয় 

দিতে পারেন। পাল-বংশের যে শেষ-প্রদীপ সেনঝঞ্চা হইতে কোনক্রমে 

রক্ষা পাইয়া এতদ্িনও মগধের নিভৃত কোণে জ্বলিতেছিল, তুরক্ষ- 
ভঞ্জনে তাহ৷ নির্বাপিত হইয়া গেল। 

বিজেতৃগণ উল্লাসে অগ্রিক্রীড়া আরম্ভ করিল। সেই অনলে 

উদ্দগুপুর ও বিক্রমশীলার কত শত বর্ষের সঞ্চিত জ্ঞানভা গ্তার ভন্মীভূত 
পাঠানের অশনি্রীড় হইয়া গেল। কত নিকায় কথাবভু, কত ধম্মসঙ্গনি, 

মিলিন্দ, কত শ্ত্ত নিপাত, কত বিনয় চিরদিনের 

উদ্দগুপুরের সংঘারাম 

(১) বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত শ্রীযুক্ত পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ইদিলপুরের- 

তাত্শানন ও পবনদূতম্। 
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ধর্মের কিছুমাত্র ক্ষতি হয়, নাই, কুমারিল শঙ্করের প্রাণপণ চেষ্টাতেও ৫ 

ধশ্ম পূর্ববভারতে অক্ষপ্ন ছিল, ব্রাহ্মণদের নিরন্তর বিদ্বেষ সত্বেও যে ধন্ম 

চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল-_মুসলমান আক্রমণেই সে ধন্ম শুধু যে 
ংদ হইল তাহ। নয়, বিস্বৃতি-সাগরে ডুূবিয়া গেল। লাভ হইল 

মঙ্গোলিয়ার, লাভ হইল তিব্বতের, লাভ হইল পূর্ব উপদ্বীপের, লাভ 
হইল সিংহলের। তলোয়ারের মুখ হইতে যাহারা অব্যাহতি 

পাইয়াছিল, তাহার! এ সকল দেশে গিয়া আশ্রয় লইল। তাহাদিগকে 

পাইয়। এ সকল দেশ কৃতার্থ হইয়া গেল; তাহাদের বিছ্যাবুদ্ধি হইল, 

ধশ্বৃদ্ধি হইল, জ্ঞানবৃদ্ধি হইল, শিল্পবৃদ্ধি হইল-_ক্ষতি যাহ! হইবার, 

তাহ বাঙ্গালারই হইয়। গেল ।” (১) 

দলবদ্ধ পাঠান-সেন| চারিদিকে লুগন করিতে লাগিল ;_-মগধ, অঙ্গ 
ও গোঁড় ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল । বঙ্গে তখনও শোৌধ্যের অভাব ছিল 

না। যাহারা এতদিন গগর্গ-যবনান্থয়-প্রলয় 

কালরুদ্র' পে বঙ্গের সিংহাসনে আসীন ছিলেন, 

পাঠানবন্ত। রোধ করিবার জন্য তাহারাও অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া 

পড়িলেন। মহম্মদ-ই-ব্যক্তিয়ার ত্রমশঃ শক্তি সঞ্চয় করিলেন, হিন্দুর 

বিচুণিত দেবায়তন ও উতৎপ।টিত শ্রীমুত্তি সকল বঙ্গে পাঠানের ঢিলা- 

বিন্যাস-যজ্ঞ সমাপ্ত করিল । “ম্থধাকিরণ-শেখর” বিজয়সেনের বীরন্থৃতি 

তখন আর গৌড়জনকে উদ্বোধিত করিতে পারিল না, বল্লালের 
“দিবসকর” সদৃশ তেজ তখন মলিন হ্ইয়াছে__“ভূর্লে ককল্পদ্রমঃ” 
লক্ষ্ণসেনের চিতাভম্ম তখন পবনতাড়িত হইয়া উড়িয়া গিয়াছে! 

মহম্মদ-ই-বক্তিয়ার তখনও নবদ্বীপ বা বঙ্গের কোন অংশ স্বাধিকারে 

প্রলয়-কালরুত্ 

(১) সভাপতির সম্বোধন, ১৩২১-_মহামহোপাধ্যায় স্বগাঁয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী । 
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আনিতে পারেন নাই, কেবল উহা লুষ্ঠন করিয়াছিলেন মাত্র! পাঠান- 
ছানার? স্থলতানদিগের বহু মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। 

পাঠীনবিভয় . সেগুলি আলোচন। করিলে দেখা যায় যে, স্থলতানগণ : 
যখন যে স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তখন 

সেইস্থান হইতে মুদ্র! প্রচার করিয়া জয়ঘোৌষণ। করিয়াছিলেন | মহম্মদ- 

ই-বক্তিয়ার যদি নবদ্বীপ অধিকার করিতেন তাহা হইলে প্রায় অর্ধ- 
শতাব্দী পরে বঙ্গের স্বাধীন পাঠান-র্্ান মুঘিসউদ্দীন তৎকর্তৃক 

নবদ্বীপ-জয়ের স্থৃতিচিহ্ন স্বরূপ নৃতন মুদ্রা প্রস্তুত করিতেন না। (১) 

সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া মহম্মদ-ই-বক্তিয়ার খিলিজির বঙ্গজয়রূপ অসত্য 
কাহিনী কবি-কল্পনাকেও পরাজিত করিয়াছে! সপ্তদশ দূরে থাকুক, 

বহু সপ্দশ অশ্বারোহী লইগ্নাও তিনি বর্জজয় করিতে পারেন নাই। 
(২) তাহার মৃত্যুকালে গঙ্গাতীর হইতে দেবকোট পধ্যস্ত মাত্র পঞ্চাশৎ- 
ক্রোশ স্থান পাঠানের অধিকারভূক্ত হইয়াছিল। কেশবসেনের তাত্র- 

শাসনে প্রকাশ, তখনও তিনি স্বাধীন নুপতিরূপে বর্তমান ছিলেন। 

ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, অন্ততঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে 
পাঠানগণ পূর্বববঙ্ধে প্রবেশ করিতে পারে নাই । (৩) 

লক্ষ্ণীবতী-বিজয়ের' স্থদীর্ঘ, অষ্টবর্ষ পরে গিয়ালউদ্দীন উত্তরে 

দেবকোট ও দক্ষিণে 'লখ্নোর” পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেন। (৪) 

লক্ষমণসেনের বংশধরগণ তখনও দক্ষিণ এবং পূর্বববঙ্গে স্বাধীন নরপতিরূপে 

(১) ০৫£2/22%2 2/ ০7275 2 /%2 7227 24%5227%, ০10 ৬০. 

11) 1১০10 ]]) 0. 146. ০.6. ও 4১ ৩০5, 015 ৮০1 15 71881. 221 

1.0). 01, 

(২) বিবিধ প্রবন্ধ-_বাঙ্গলার ইতিহাম সম্বন্ধে কয়েকটি কথা ৬বঙ্কিমচন্ত্র 
চট্টোপাধ্যায়। 

(৩) 12272 7775/7722 02222227124. 

(৪) তবাকৎ-ই-নাদিরি--৪৮৪-৮৬ পৃষ্ঠ । | 
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বিরাজ করিতেছিলেন। (১) তখনও তাহাদের হয়, হস্তী, রণতরী ও 

সেনা বাঙ্গালীর বল সুচিত করিত। যেমন পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বঙ্গে, তেমনি ৰ 
কামরূপে, আসামে ও ত্রিপুরায়, তেমনি উড়িস্যায় পাঠানগণ প্রবেশ 

করিতে পারে নাই। স্থদীর্ঘ শাসনকালের মধ্যে পাঠানগণ কখনও 

পশ্চিমে বিষ্ণুপুর ও পঞ্চকোটে প্রবেশাধিকার পায় নাই--দক্ষিণে 
স্থন্দরবন প্রদেশ স্বাধীন হিন্দুরাজারই অধিকারে ছিল । ত্রিপুরার ত্রিসীমায় 

পাঠান-পতাকা উড্ভীন হইতে পারে নাই-_বরং ত্রিপুররাজই মধো মধ্যে 
পাঠানের গৌড়জনপদ আক্রমণ করিয়া সন্ত্রস্ত করিয়! তুলিয়াছিলেন। 

মহম্মদ-ই-বক্তিয়ারের আগমন হইতে দাউদ খাঁর মৃত্যু পর্যন্ত 

প্রায় চারি শতা'বধীর বাঙ্গালার ইতিহাস রক্ত-রঞ্জিত সমর-কাহিনী-_ 

তাহা পাঠানে-পাঠানে, পাঠানে-মোগলে, হিন্দুতে- 
পাঠানে মৃত্যুলীলার অভিনয়, তাহা স্বাধীনত।- 

লাভেচ্ছু পাঠান-গৌড়পতিদিগের সহিত দিল্লী-আগ্রার সমরাদিগের 
রণক্রীড়ার স্থদীর্ঘ কাহিনী । সে কাহিনীতে বঙ্গ-সেনার স্থান অল্প নহে। 
এ যুগে গৌড়জনপদ বিবাদের কেন্দ্রস্থল রূপে পরিচিত হইয়! মুসলমান 
কর্তৃক “বল্ঘাক্পুর” আখ্যায় অভিহিত হইয়াছিল । (২) 

খোরাসানবাসিগণ তখন বাঙ্গালাকে “দোজ্খন্তপুর নিয়ামত” বা' 
“মঙ্গলময় নরক” নামে পরিচিত করিয়াছিল বলিয়া ইবন্ বতৃতা বর্ণনা 

করিয়াছেন। কিন্ত এই মঙ্গলময় নরকের কর্তৃত্বভার 
পাইয়া গৌডপতি হইবার জন্যই তখন পাঠানগণ 

অনায়াসে জীবন পাত করিত-_তৃত্য প্রস্তর কণ্ঠ কাটিত, পুন্র পিতার 
সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইত- দোজ্থস্তপুর নিয়ামতের অধীশ্বর আনুগত্য 

বল্ঘাক্পুর 

দোজখন্তপুরে নিয়ামৎ 

(১) তবাকৎ-ই-নাসিরি--৫৫৮ পৃষ্ঠা। 
(২) 722৮277-1-2০5-514%2--5010106 ৮০] 1], 6, 02, 



সন্ধিযুগ ১৫১ 
ছিলি ৯ পাপন তি লস তাজ এটি পাস্তা ০০ 

স্বীকার না করিলে সম্রাটগণ বল্বনের ন্যায় আহার নিজ! ত্যাগ 
করিতেন- তাহাদিগের ভোজনে রুচি থাকিত না, শয়নে নিদ্রা আসিত 
না! (১) 

আরবের তপ্ত মরু হইতে যে ধর্ম জন্ম লাভ করিয়া একদিন কপাণের 
মুখে সমগ্র জগতে প্রচারিত হইয়াছিল, তাহার সেবকগণ পাঠানাগমনের 

কিছুকাল পর বঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । 
তখন রাজ্য-জয়ের সঙ্গে সঙ্গে ধন্ম-প্রচারও আরম্ভ 

হইল। বঙ্গের নিভৃত পল্লীপ্রান্তে সন্ধান করিলে আজিও গ্রচারকদিগের 
সহিত বারাসতের রাজা চন্দ্রকেতু বা পাবনা অঞ্চলের মুকুট রায় প্রভৃতির 

ম্যায় ধশ্্প্রাণ হিন্দুর সংঘর্ষের নানা পরিচয় প্রাপ্ত হওয়! যায়। সে 

কাহিনীও বাঙ্গালীর বলের কাহিনী । আজিও রাজসাহীতে মখছুমের . 

দরগা, মীরপুরে আলিসাহেবের সমাধি, সোণারগাঁয়ে পাঁচপীরের দরগ।, 

ঢাঁকায় ইদগাঁ, ত্রিবেণীবতীরে কদমরক্থুল প্রভৃতি মুসলমানের ধর্্ম-প্রচারের 
স্মৃতি জাগ্রত বাঁখিয়াছে। 

বঙ্গের হিন্দুসমাজ সেকালে এতই স্থক্ম সুত্রে আবদ্ধ ছিল যে, উহা! 

বাতাসের স্পর্শও সহ করিতে পারিত না! কোন মুনলমা'ন একজন হিন্দুর 

মুখে বিন্দু 'বারি নিক্ষেপ করিতে পারিলেই সে 
সমাজচ্যুত হইত! (২) শেষে এমনও হইয়াছিল যে, 

একজন মগের সামান্ স্পর্শ ত দূরের কথা, কোন মগ বা ফিরিঙ্গীর সহিত 
অকস্মাৎ সাক্ষাৎ হইলেই হিন্দুকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত, কোন হিন্দুর 
বাড়ীর উপর দিয়া একজন মগ হাটিয়া৷ গেলেই হিন্দু জাতিচ্যুত হইত! 

বঙ্গে ধন্দু-প্রচার 

বঙ্গের হিন্দু-সমাজ 

(১) 2272%/-1-22/95-5//%2--501196 ৬০01 1], 5১ ও, 

(২) পব্রাহ্মণ পাইলে লাগে পরম কৌতুকে । 

কার পৈত। ছিড়ি ফেলে থুথু দেয় মুখে ।”- সনসামঞ্জল-__বিজয় গুপ্ত 

পি এ পাস পানিও 



১৫২ বাঙ্গালীর বল 

নিমজ্জমান! হিন্দুরমণী সাহায্যের জন্য আর্তক্ঠে চীৎকার করিতেছে 

দেখিয়া একজন মগ আপন প্রাণ তুচ্ছ করিয়া তাহাকে রক্ষা করিয়াছিল। 

মগের স্পর্শে দেহ কলুষিত হইয়াছে এই অপরাধে শুধু সেই রমণী নহে, 
সে সপরিবারে সমাজ"হইতে তাড়িত হইয়াছিল । (১) বঙ্গসমাজ যে কিরূপ 

অসার ও হীনবল হইয়াছিল ইহাই তাহার প্রকুষ্ট পরিচয় । প্রাণের ভয়ে 

হউক, মানের ভয়ে হউক, ক্ষণিকের জন্যও কোন হিন্দুকে ইস্লামের 

কোন আচার গ্রহণ করিতে হইলে সমাজের বিচারে তাহাকে 

চিরনির্বাসনই লাভ করিতে হইত! ম্থত্রা পাঠান-শাসন-সময়ে 

করতোয়ার পূর্ণ তীর হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত সমুদায় ভূভাগে আধ্য ও 

অনাধ্য উভয় জাতিই ক্রমে ক্রমে মুসলমান হইতে লাগিল। আধ্যগণ 

সমাজের তাড়নায় ও অনাধ্যগণ সমাজের ঘৃণায় পরধশ্ম গ্রহণ করিতে 

আরম্ভ করিল । , চট্টগ্রাম ইস্লামের প্রচার-কেন্দ্র হইল, বঙ্গের দক্ষিণ- 

পূর্ববাংশের কোন কোন হিন্দুরাজা! গৌড়পতির অন্ুগ্রহলাভেচ্ছায় ইসলাম- 

মন্ত্র গ্রহণ করিলেন । (২) কেহ বা রাজ। গণেশের পুভ্রের স্ায় “যবনী 

মুখপদ্মের” জন্যও স্বধশ্ম-ত্যাগ করিল ।' 
পি শাপপস্পীটি শি শি শনি শি - - শশী ৮ _ 2 শী 

(১) 20005 00519556501 13210221)00] 01091 10 076 ঞো12] 10020) 

52৮ 0020 056 105 00617 02566 0৮118 0 2. 1106 1)9511)8 00010000709 

06 07617 ৮৮010] ৮৮10) 006 150102176 117601)110 06 52৮11061961 00177 

070৮/1017)6, 

--7925/72£ 01 7207277৮13৮ €11056, 1. 292 

বাকল রোহিনীকুমার সেন-_-৭৪, ১৭৯ পৃষ্ঠ]। 

(২) 776 (13811009552) 5855 (096 076 11076 01 739109817 1)105 &, 

[/121)0706020, 10279 01 1015 1711900. 50100500526 6৮61৮ 029 19600200110 

[191)010060205 11) 0106] 100 £6৮ 9৬০7 10 006 [0076 2100 1015 
£০৮1)015. 

- 77795/26 2 5242£2/2%%7 : 25 25725190272 512/5/65 2 

716906১ ৮ 2৮-89557086. 



_ সন্ধিযুগ ৰ ১৫৩ 
লা সম পাস শাস্তি সিল সিশস্ি রী সি সি ৪ 

শুনিতে: পাওয়। | যায় বঙ্গের অর স্বাধীন প্রধান প্রধান রাজবং শের 

পুক্রদিগকে পধ্যস্ত বলপূর্ববক ধরিয়া পাঠান-গোঁড়পত্তিগণ মুসলমান করিয়া 
একটাকিয়া রাজবংশ দিলেন এবং তাহাদিগকে কন্তাদান করিতে লাগিলেন। 

ও হিন্দুসমাজ গোৌঁড়পতি .হুসেন শাহ একাই বরেন্দ্রের একটাকিয় 

ংশের দ্বাদশ জন রাঁজকুমীরকে এইবপে ইস্লাম-ধন্ম গ্রহণ করাইয়া- 

ছিলেন । ঘটককারিক!1 হইতে জান! যায় যে, ২৯ জন একটাকিয়া মুসলমান 
রাজকুমারীর পাণি গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। (১) হিন্দু 

যুবক দিগের ন্তায় যুবতীগণও বলপূর্বক পাঠানাবরোধে নীত হইতেছিল। 
ঢাকা জেলায় মুন্সীগঞ্জ মহকুমার বজযোগিনী গ্রামের লোকললামভূতা৷ 

ব্রঙ্গণরমণী এইবূপে স্থলতাঁন শমস্উদ্দীনের অন্কশায়িনী হইয়া ফুলমতী 

বেগম নামে পরিচিতা হইয়াছিলেন। চাদরায়ের ভগ্রী সোনামণির 

কাহিনী পূর্ববঙ্গে কে না জানে ? (২) 

মুসলমান-সৈনিকদিগের অত্যাচারে ত্রয়োদশ এবং চতুর্দশ শতাব্দীতে 
কত হিন্দু যে মুসলমান হইয়াছিল, তাহার সংখ্যা নির্ণয় করা 

(১) বঙ্গের সামাজিক ইঙিহাস--স্ব্ীয় দুর্গাচন্দ্র সাম্ন্যাল। 

(২) 8. 36৮611% 01)10155 0120 06 00161001006121706 01 1৬1 21012)6051)5 

15 01016019 0016 109 0017৮015101) 6010) 0১6 10৮/61 02555 0£1311)0015 200. 

0) 0)09071 11) 50176 02565 1)217560010101) 1029 132৮6 1১910 610019109০0, 61 

[10581015006 10৬৮ 02506. 1711005 6০ 161)61911% 8120 00 0109.0£6 & 

7772207 0/ 22272221797 [0 0106 ৮৮101) 29৮6 006] 1106]010061)06 218৫ 

১০176519600. 1)15/262 0 496072/:2£7/ : 45 47754040/ 27121 52222542605 2 

136৮211006 : 70. 247, 

০:০৮ 16 19515600007) 1090 1১661) 0)5 261)0% 10010105601 
5010%6:0706 05171070095, ৯5 51)0010 70200752115 00990 096 006 1650] 
₹/01110 102৬5 10610 815210550 1)676 0) 1$121)017)602) 7০০91 2৮50 
100067006 /615. 1009501003৩ 2 7 85 58215 ০0৫ 0০৬ 

1627, 09,248. 
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সম্ভব নহে। (১) বিজয় গুপ্তের (পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ) পদ্পপুরাণে 

আছে-_ 

'ব্রাঙ্ষণ পাইলে লাগে পরম কৌতুকে। 
কার পৈতা ছি'ড়ি ফেলে থুথু দেয় মুখে” 

১৫৪০ খৃষ্টাব্যে রচিত জয়ানন্দের চৈতন্য-মঙ্গলে দেখিতে পাই-_ 
“আচম্থিতে নবদ্বীপে হৈল রাজ-ভয়। 

ব্রাহ্মণ ধরি রাজা জাতি প্রাণ লয় ॥ 

নবছ্ীপে শঙ্খধ্বনি শুনে যার ঘরে। 

ধন-প্রাণ লয় তার জাতি নাশ করে ॥ 

কপালে তিলক দেখে যজ্ঞ সুত্র কান্ধে। 

ঘর হবার লোটে তার লৌহ-পাশে বান্ধে ॥ 

দেউল দেহর1 ভাঙ্গে উপাড়ে তুলসী । 

প্রাণ ভয়ে স্থির নহে নবদ্বীপ বাসী |” 
বহুদিন পর হয়ত হিন্দু সমাজপতিধিগের মধ্যে কেহ কেহ বুঝিয়া- 

ছিলেন যে, সামাজিক কঠোর তার জন্যই হিন্দুর সংখ্যা হাস হইয়া 
সমাজে উদারতার যাইতেছে । তাই তাহারা সাহস করিয়া লঘু 

আভাস প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । তিনশত বর্ষ 

(১) 105 61010)005192951010 501016175, ৮7100 1 06 120). 2100 140). 

06170017195, 91)1620. 01)6 1910) ০0৫ 1512] 21000160068 00010 12065 ০0£ 

চ31758] 171905 00:01015 000%61510109 19 11)6 5৮/0105 8170 70610020705 

0)6 05156 1015505 0117:256911) 00100161, 01217050 056 01550619011) 006 

$1115555 01 91]156 705016100 50101 015551555 0781727065 01 202.) 

5781)10, 51021) 12121] 10120002100 1210002, 521)10 55 3 ০01 06 7105 

50000559101] 01 0)656 61001)0519515.--42/07/27275 07 22251 227727 

07 117, ৬155 1৮4, 44. 5. 2, ড০11501]], 221৮ 111, 00. 28729, 
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পূর্ব পাবনা জেলার বরবরিয গ্রামবাসী ব্রাহ্মণ নিত্যানন্দ যে রামায়ণ 

রচন! করিয়াছিলেন তাহ এক সময়ে অদ্ভূতাচাধ্যের রামায়ণ নামে 

প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। মিঃ বুকানন হামিণ্টন তাহার রজপুরের 

বিবরণীতে এই গ্রস্থের উল্লেখ করিয়াছেন । এই রামায়ণের একস্থানে 

দেখিতে পাই 2-- 

বল করি জাতি যদি লঞ যবনে, 

ছয় গ্রাস অন্ন যদি করাএ ভক্ষণে, 

প্রায়শ্চিত্ত করিলে জাতি পায় সেই জন। 

ছয় পুরুষ পধ্যন্ত ব্রহ্ষতেজ নাহি ছাড়ে-__ 

গঃ সস ৫ ক 

ব্রদ্ধতেজ নাহি ছাড়ে গোমাংস ভক্ষণে। 

“রিয়াজউস্ সালাতিনে” দেখ! যায় যে, রাজা গণেশও তাহার 

মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত পুত্র যুকে স্থবর্ণধেনু যজ্ঞ করাইয় হিন্দুরূপে 

গ্রহণ করিয়াছিলেন । ষোড়শ শতকের প্রথম ভাগেও সমাজে যে উদারতা 

বর্কমান ছিল, এখন আর তাহা দেখ। যায় ন|। তখন প্রেমাবতার 

নিত্যানন্দ অনায়াসে স্থুবর্ণবণিক বংশের উদ্ধারণ দত্তের গৃহে তৎকর্তৃক 
প্রস্তুত অন্ন ব্যপ্তনাদি ভোজন করিতেন, ইহ! শ্রীচৈতস্ত ভাগবতে বণিত 

আছে। কাল চলিয়াছে সম্মখের দিকে আর বাঙ্গালার হিন্দু-সমাজ 

চলিয়াছে পশ্চাতের দিকে । কিন্তু ষোড়শ শতকেও-- 
চর 

প্রভু আজ্ঞামতে দত্ত 

করয়ে রন্ধন । 
নিত্য নিত্য শত শত 

ভূজয়ে ব্রাহ্মণ ॥ 

( শ্রীচৈতন্ত ভাগৰত ) 
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সমাজে যদ্দি তেমন উদারতা! থাকিত তাহা! হইলে বীরবর কালার্টাদকে 

হারাইয়া আমরা কাল।পাহাড়ের নামে দীর্ঘশ্বান ফেলিতাম না! পরবর্তী 
কালের সমাজের চিত্র বিস্ময়কর! তখন-_ 

ভদ্টাচাধোর বাড়ীতে পাঁচপ্ীরের মোকাম । 

তাহাতে নমাজ পড়েন সাগরদীয়ার শ্যাম ॥ 

শুকদেব নমাজ পাড়ন নর করি শির । 

বেচু রঘু জগন্নাথ মক্কার ফকির ॥ 

আবার অন্ত ত্র-_ 

স্বতে জর জর শৃকর ভাজা । 

ভোজন করেন বামুন রাজ! ॥ 

ওরে বাপু নীলকণ্ঠ। 

কেমনে খাইলা শুকরের ঘণ্ট ॥ 
“দোষ কারিকা” ও “দোষ তন্ত্র হইতে উদ্ধৃত চিত্র শ্রেষাজ্সক 

হইলেও সমাজের অন্তস্তরের দিকে ইঙ্গিত করিতেছে । (১) পাঠান 

যুগে “বৌদ্ধ সাম্যবাদের অবসান” ঘটে এবং, “নব ব্রাঙ্গণগণের উৎপীড়ন 

অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়।” কৌলিন্ত প্রথার প্রবর্তনের ফলে “বহু প্রাচীন 

স্থপ্রতিষ্ঠিত বংশীয়ের৷ কোন স্থান পাইলেন না, হার নীরবে ক্রোধে 

জলিতে পুড়িতে লাগিলেন । কেহ কেহ বল্লালের কোপদৃিতে পড়িয়া 

সেন বংশীয়ের সীমার বহিভূ্ত স্থানে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা 

করিলেন ।**'ধাহাদিগকে বল্ল কুল দিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যেও 

অনেকে নান! কারণে অনন্তষ্ট হইয়াছিলেন, ধাহারা কুলত্রষ্ট হইলেন, 

তাহাদের ক্রোধের সীমা পরিসীম। রহিল ন|; ধাহারা কুল পাইলেন 

(১) 1106 27271271524 /-2//252%45 97 /2/72/--821)0 0217110012 

20) 19865 212৯ ট্িতিত 4০5১১ 215০0, 
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তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার শ্রেণী বিভাগ লইয়া বিরক্ত হইলেন। 

'**উচ্চ তিন শ্রেণীর নিম্মে যে সকল জাতি, তাহার ব্রাঙ্গণ্য উপন্রবে 

অশান্ত হইয়া উগ্রিয়াছিল । জনসাধারণের একটা প্রধান ভাগ ছিল 

বৌদ্ধ। বৌদ্ধনেতৃবর্গ বঙ্গদেশ হইতে দৃব সীমান্ত প্রদেশে আশ্রয় লইয়া- 

ছিল। সুতরাং কর্ণধারহীন তরণীর ন্যায় বৌদ্ধ জনসাধারণ এই ব্রাঞ্গণ্য 
আন্দোলনের জলধিতে টলমল করিতে লাগিল । ব্রাঙ্গণগণ জাতিভেদের 

বন্ধনী কষিয়। আটিতে লাগিলেন, রন্ধনেব হাড়ি শালগ্রামের মত 

সিংহাসনে বসাইর! তাহার! উহাকে ধন্মের প্রধান অবলম্বন স্বরূপ গ্রহণ 

করিলেন ।-**এক জাতির মধ্যেও ছৌয়াচে রোগ এত কঠোর ভাবে 

নির্বিচারে সকল লোককে আক্রমণ করিল যে, সময়ে সময়ে এক বাড়ীতেই 

সারি সারি উন্ভন বসিয়া গেল ।***জনমাধারণের মধ্যে শত সহ লোক 

'অনাচরণীয়” সংজ্ঞ! প্রাপ্ত হইয়া উচ্চশ্রেণীর লোকদ্িগের পায়ে একটু জল 

দিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইল |” 

“এই ভাবে জনসীধারণ ও রাজসিংহাসনের মধ্যে একটা! স্থদূর ব্রাহ্মণ 

গর্ধের প্রাচীর উঠিয়া বাঙ্গালীর জাতীয় একোর পথ রোধ করিয়! 
ঈাড়াইল; জাতিভেদ শৈল-কঠিন গণ্ডীতে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীকে অ'বদ্ধ 

করিয়া এক শ্রেণী হইতে অপর শ্রেণীকে দুরে স্থাপিত করিল। এই 

ক্ষেত্র সামাজিক বা রাষ্্ীয় কের উপযোগী নহে,******বঙ্গ-বিজয়ে জন- 

সাধারণের কোন বিশেষ ক্ষোভের উৎপত্তি করে নাই। মুমলমান 
আগমনে বঙ্গীয় জনসাধারণ বরঞ্চ কতকটা হ্ৃষ্টই হ্ইয়াছিল।-*.*.. 

এই জন্য বঙ্গ-বিজয় এত সহজেই হুইয়াছিল (১) 
রাজ অনুগ্রহে টৈনিকব্রত ধারণের জন্য যে মৃহাশঙ্খ বঙ্গে বাজিয়া 

উঠিয়াছিল তাহার ইতিহাস ধাহার! লক্ষ্য করিয়াছেন, তীহারাই বলিবেন 

৮ ৯ পি এটি ছি তই লী তি 

(১) বৃহত্বঙ্গ__রায় বাহীছুর দীনেশচন্দ্র দেন_-১ম খণ্ড, ৫৩০--৩৩ 
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ষে, প্রথমে হিন্দু-সৈস্থের সংখ্যাই অধিক ছিল--পরে আর তেমন দেখা 

যায় নাই। সংবাদ পত্রে দেখিয়াছি, যে সকল হিন্দু-যুবক বাঙ্গালীর 

জন্য জয়-মাল্য অঞ্জন করিতে জীবন দান করিয়াছেন তাহাদের 
মধ্যে কেহ কেহ সমুন্রপার হইতে প্রত্যাগত হইবার পর 

বাঙ্গালার কোন কোন স্থান হইতে তাহাদিগকে সমাজচ্যুত করিবার 
ইচ্ছা প্রকাশ করা হইয়াছিল! (১) হিন্দুর সমাজ এখনও যে এতই 
অন্ধ হইয়া বসিয়। আছে, ইহা অপেক্ষা বিন্ময়কর আর কি হইতে পারে? 

যাহারা আমাদের শীর্ণ ললাটের বহুদিনের সঞ্চিত কলঙ্ক-লাঞ্চন মুছিয়া 
দিবে, তাহাদিগকে মঙ্গলময় কুলদেবতার পার্খে রত্বাসনে স্থান দিতে 

যদি কেহ কুস্তিত থাকেন, বিকাশোন্ুুখ বাঙ্গালী জাতি কি তাহার 
আদেশ আর মানিয়। চলিবে? ১৯১৭ সালের জুলাই হইতে, ১৯১৮ 

সালের জুন পধ্যন্ত এক বৎসরে মোট ৩০১৫ জন বাঙ্গালী হিন্দু ও 
মুসলমান রাজসৈন্যের গৌরবময় কর্তব্য গ্রহণ করিয়াছিল। ইহার পূর্বে 
আরও অনেকে সৈনিক হইয়াছিল, পরেও হইয়াছে । আমরাই ত এই 

সকল বীরগণের কণে পুষ্পমাল্য দিয়! ইহাদিগকে সসম্ত্রমে কামানের 
মুখে পাঠাইয়াছি! সমরাঙ্গনের অগ্রিপরীক্ষায় কৃতকাধ্য হইয়া ইহারা ও 

ইহাদের পরবপ্তিগণ বাঙ্গালী জাতির জন্য বীবের সম্মান বহিয়। 
'আনিয়াছে। তাহার পুরক্কার কি সমাজচ্যুতি? যুগধর্মের প্রভাব হিন্দু- 
সমাজের অন্তর মধ্যে অজ্জাতে প্রবেশ করিয়া কিরূপে আপন শাসন 

বিস্তার করিতেছে তাহা দেখিয়াই ভবিষ্যতের পথ নিদ্ধারণ কর! 

প্রয়োজন । 

অনুদার হিন্দুমাজ মেকালের কালার্টাদের ন্যায় কত ধিন্দুবীরকে 

(১) জাম্ম।ণ যুদ্ধান্তে দেখ। গিয়াছে যে, এইরূপ মনোভাব অনেক শিথিলত] প্রাপ্ত 

হইয়াছে। "৯ 
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হারাইয়াছে, তাহার সন্ধান কে রাখে! ইতিহাস তাহাদের কথ। লিখিয়। 
রাখে নাই, ঘটককারিকা তাহাদিগের অস্তিত্ব বিস্বৃত 

হইম়াছে, প্রবাদ-গ্রসঙ্গ ও তাহাদিগকে কোনও মর্ম্যাদ। 

প্রদান করিতে পারে নাই! কালাটাদ শেষে হিন্দুকে 

নিষ্ঠুর ভাবে নিজ্জিত করিয়াছিলেন বলিয়াই শুধু সেই দুঃখ-কাহিনী 
আজিও ম্মরণপথে উদ্দিত হয়! কেন যে কালা্টাদ কালাপাহাড় হইয়া- 

ছিলেন, সে কথা এখন কে ভাবে? হিন্দুসমাজ কি আবার সেই ভ্রমে 

পতিত হইবেন? তখন পাঠানের শাণিত অনির ভীতি হিন্দুদিগকে 

পরধর্শ গ্রহণ করিতে বাধ্য করিয়াছিল। এখন রাজনিমন্ত্রণে জয়- 

মালের সন্ধানে তাহার! সাগরপারে ছুটিতেছে। তখনকার অনেক 

ধর্মন্রষ্ট হিন্দু-বীরের কাহিনী হয়ত কালা্টদের কাহিনীর ন্যায় 

মুসলমানের শৌধ্য-বিবরণ রূপে পরিচিত হইয়। আছে। মুলমান 

এতিহাসিকগণ উহাকে বাঙ্গালী জাতির কাহিনী বলেন নাই কিন্তু 

এখন আর মেরূপ হইবার সম্ভাবনা! নাই । বাঙ্গালার বীর-কাহিনী-_ 

বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলমানের বীর-কাহিনী_উহা বাঙ্গালী জাতির 

নিজের কাহিনী । পাঠানাগমনের পূর্বে বাঙ্গালা ছিল বাঙ্গালী হিন্দুর, 

কিন্তু তাহার পর বাঙ্গাল হইয়াছে বাঙ্গালী হিন্দুর ও বাঙ্গালী মুসন 
মানের । এই সত্যকে হটাইয়া দিবার জন্য স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া 

আমরা বাঙ্গালা ভাষার উপর যশ অত্যাচারই করি না কেন-_সত্যা, 

সত্যই থাকিবে-উহা! মিথ্যা হইবার নহে । ১৯২৬ সালে হিন্দুসংগঠন 

সম্বন্ধীয় একটা বক্তৃতায় দেশমান্য পণ্তিত মদনমোহন মালব্য বলিয়াছিলেন 

যে, ভারতে ২৩ কোটী হিন্দু ও ৭ কে।টী মুপলমান। এই ৭ কোটীর 
মধ্যে এক লক্ষ মুমলমানও খাঁটি মুনলমানের বংশধর নহেন। তাহার! 

হিন্দু ছিলেন, পরে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্ত্ 
লিখিয়াছেন__“এখনও দেখিতে পাই বাঙ্গালার অনেক লোক মুদলমান । 

সামাজিক 

অনুদ(রতার ফল 
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ইহার অধিকাংশই যে ভিন্ন দেশ হইতে আগত মুললমানদিগের সন্তান 
নয় তাহা সহজেই বুঝা যায়, কেন-ন৷ ইহারা অধিকাংশই নিয়শ্রেণীর 

লোক-_কষিজীবী। রাজার বংশাবলী কৃষিজীবী হইবে, আর প্রজা 

( হিন্দু )র বংশাবলী উচ্চশ্রেণী ইহাও অসম্ভব । অতএব দেশীয় লোকেরা 

যে স্বধন্ম ত্যাগ করিয়! মুসলমান হইয়াছে-_ইহাও সিদ্ধ।” এই প্রসঙ্গে 

ইহা! না বলিয়। পার। যায় না যে, সমগ্র ভারতে এবং প্রধানত; বাঙ্গালা 
দেশের মুসলমানের তুলনায় হিন্দুর সংখ্যা হ্রাস পাইতেছে। ১৮৭২ 

খৃষ্টাব্বে বাঙ্গাল দেশে মুসলমান অপেক্ষা হিন্দু ছিন ৪ লক্ষ বেশী। 

পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে মুনলমান অপেক্ষা হিন্দু ৫০ লক্ষ হ্রাস পাইয়াছিল। 

“৫০ বৎসর পূর্বে বাঙ্গালাদেশে শতকরা ৭০ জন হিপ্দু ও ৩০ জন মাত্র 
মুসলমান ছিল-_আর, পঞ্চাশ বৎসর পরে বর্তমানে হিন্দু শতকরা ৪৫ 

জন ও মুসলমান ৫৫ জন 1**-*৯৯১১--১৯২১ সাল পর্যন্ত সমগ্র ভারতে 

হাজারকরা হিন্দু কমিয়াছে ৪ জন; আর মুসলমান বাড়িয়াছে ৫১ জন।” 

স্বর্গীয় স্বামী শ্রদ্ধানন্দ তাই বলিয়া গিয়াছেন যে, হিন্দুরা এইভাবে 
ধ্বংসের পথে চলিলে, ৪২০ বৎসরে ভারত হিন্দুশূন্য হইবে! ১৯২১ 

সালের রিপোর্টে রিজ্লি সাহেব প্রকাশ করিয়াছেন যে, এক বঙ্গদেশেই 

৯০ লক্ষ পোদ ও নমংশূদ্র মুলম|ন হইয়া গিয়াছে । ভারতের চতুর্ববর্ণ 
এখন ২৩৭৮টা প্রধান জাতিতে বিভক্ত হইয়াছে । (১) 

ইউরোপের গথ ও ভ্যাগডালগণ যেরূপ রাষ্ট্রনীতি প্রবর্তন করিয়।ছিল, 

গৌডের পাঠানগণও নেইরূপ 17508] শাসন-নীতি অবলম্গন করিয়!- 

ছিলেন । প্রধান প্রধান ভৃম্বামিগণ রাজকর দিলেই 
তাহারা তুষ্ট হইতেন, কেহ রাজকর না৷ দিয়া অসি 

হস্তে দণ্ডায়মান হইলে পাঠান-ভূপতি সহসা তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে 

সাহসী হইতেন না! ভূম্বামিগণের প্রভৃশক্তি পূর্বাপর একরূপই ছিল । 

(৯ হিন্দুর ন্ব জাগ্রণ-_দিগিক্রনারাযণ ভটটাচাধা। 77. 

প।ঠান-রাষ্ট্রনীতি 
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তাহারা যথারীতি সেনা, রণতরী, দুর্গ ও যুদ্ধোপকরণ রক্ষা 
করিতেন । 

গোৌঁড়ের স্ুুনির্বাচিত স্থান সকল নিজ অধিকারে রাখিয়! পাঠান- 

ভূপতিগণ অন্যান্য স্থান অন্তগত. আমীর-ওমবাহদিগের ভোগের জন্য 

নিদ্দিষ্ট করিয়। দিতেন । আমীর-ওমরাহগণ নান! 

কারণেই সৈন্তবন্ষ। করিতে বাধ্য হইতেন | সেকালে 

পদ-প্রত্তিষ্ঠ। সকল সময়েই যে বিদ্য| বা তীক্ষ বুদ্ধির উপর নির্ভব করিত, 

তাহ। নহে-_উহ। বাহুবলের উপরই অধিক নির্ভব করিত। রাষ্রবিপ্লব, 

রাজ-পরিবর্তন, খগ্ডয্ুদ্ধ প্রভৃতির অন্ত ছিল ন1। স্ুতরাৎ সেনারক্ষ। না 

করিলে চলিত না। টৈনিকগণ বেতনের পরিবর্তে জারগীর লাভ 

করিত । (১) 

পাঠানদিগের শাসন-সময় হইতে কোম্পানীর আমল পর্ধীস্ত বার্গালার 

যোদ্ধ পুরুষগণ হিন্দু ও মুসলম।ন দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া, এক ক্ষেত্রেই 
সহকন্মীরূপে রণজয়ে ঘশোলাভ করিয়া বাঙ্গালীর বীরকীন্তিকে সমুজ্বল- 

করিয়াছিল । এ যুগের সেনা মুসলমানের রচিত ইতিহাসে “বঙ্গ-টসম্য” 

আখ্যায় অভিহিত । (২) পাঠান ব। মোগল-বঙ্গগতিদিগের অধীনে বহু- 

সহস্র হিন্দু ও মুসলমান পন্য থাকিত। সকল মুসলমানই যে উত্তরাঞ্চল 
হইতে আনীত হইত তাহা নহে-_-সকল হিন্দুই যে রাজপুত বা শিখ 

ছিল তাহা নহে । বাঙ্গালীর হিন্দু ও মুপলমান টসন্য যে পাগান ও 

মোগলদিগের বঙ্গসৈন্যের কলেবর পরিপুষ্ট করিত তাহ। কোনও স্থানে 
স্পষ্ট লিখিত না থাকিলেঞ পারিপার্থিক অবস্থা অন্য সিদ্ধান্তে উপনীত 

হইতে দেয় না। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে আমর ইহার পরিচয় পাইব। . 

পাঠান-সেন1 

(১) ১/22/2//5 2725/79/ 97 22275, 209- 786-187 (32762109851 ). 
(২) 42791292715, 21445125020. 3 ৪6০৯ ০2/2৮4৮/-74226- 

14727001210 [7099521%. 72/79%5 277557/ 01 172:2--৬ 01]. [৬১ 2. 338, 

১১ 
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পাঠান্গণ সাহসে অসীম, রণকৌশলে হ্থচতুর, বীরত্বখ্যাতিতে ভূবন- 

বিখ্যাত ছিল।. যে দুর্দমনীয় তেজ একদিন আরবের ম্রুক্ষেত্র হইতে 

ভুত হইয়া পৃথিবী পরিব্যাপ্ত করিয়াছিল, যদিও মোগল-পাঠান সেই 

তেজোদৃপ্ত বংশগৌরবের স্মৃতি লইয়। নদীমেখলা স্বর্ণাভরণ! গৌড় দেখে 

অবতীর্ণ হইগ্লাছিল, যদ্ধিও তাহাদিগের দ্রামাম] ধ্বনি উৎ্কলে, মগধে, 

আসামে, কামরূপে, ত্রিপুরার ও চট্টগ্রামে ধ্বনিত হইয়াছিল-_কিন্ত 

তাহাদিগের বারত্বধ্য/তি, বাঙ্গালীর বীরত্বখ্যাতি নহে। থে সকল 

গৌড়বাসী কালক্রমে মুমলমান হইয়। ধশ্মের বন্ধনে রাজার সহিত আবদ্ধ 

হইয়াছিল, তুলনায় তাহাদের সংখাই নবাগত পাঠান বা মোগলের 

অপেক্ষা অনেকাংশে অধিক ছিল। তাহারাই এককালে নবাগত দিগের 

সহিত: মিত্বিত হইয়া বাঙ্গালা হিন্দুর সহিত তল্যাংনে বাভবায্ের জরঙী 

লাভ করিয়াছিল । 

পাঠান-শাসন-সময়ে বাঙ্গাল। বলিতে সাধারণতঃ বর্তমান তেপিযাগাড়ী 
পর্বত-রন্ধ ব। প্রাচীন মণ্ডল গিরিসঙ্কট হইতে চট্টগ্রাম এবং কোচবিহার 

হইতে মেদিনীপুরের ছিতু পধ্যন্ত বুঝিতে হইত। 

এই রাজ্া-বিস্তারেব ইতিহাস কি শুপু বিদেশী 

পাঠানেবই জন গৌবব ঘোষণা করে? উহা! কি 

বলদৃপ্ত-বীর বাঙ্গালীর ও বাহুবলের ইতিহাস নহে? সে গৌরবের সহিত 

বাঙ্গালার হিন্দু ও মুসলমানের এবং বৈদেশিক পাঠানেব সম্বন্ধ তুল্যাংশে 

বর্তমান ছিল। কোন যুদ্ধে লিপ্ত হইবার পূর্বে গৌডপত্তিগণ বঙ্গদেশ 

হইতেই*নেন। সংগ্রহ করিতেন । কখন কখনও এত অল্প সময়ের মধ্যে 
এত অধিক মেন| সংগৃহীত হইত যে, তাহ। দেখিলে ইহাই সিদ্ধান্ত হয় 
যে, সেকালে বাঙ্গালী সর্বদা মৈনিকত্রত ধারণ করিত। আজ তাহার 

সেদিন নাই বটে--সে তাহার অতীতকে বিস্বৃত হইয়াছে--অতীতের 

প্রতি শ্রদ্ধা ভার্াইয়াছে! সে এখন বিস্বৃত হইয়াছে যে অধিকদিনের 

পাঠনের র।জা- 

[বস্তার 
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কথা নহে, ১৭৪৩ খুষ্টাব্দে এবং তাহার পূর্তে ও পরে তাহারা বৃহৎ 

কামান এবং যুদ্ধোপকরণ ব্যবহার করিয়াছে । আবশ্তক হইলে 

কোম্পানী-বাহাদুরের নিকট হইতেও সে সকল ক্রয় করিয়াছে । (১) 

আবার যদি তাহার বীরব্রত ধারণের সুযোগ আসে, সেকি আপনাকে 

ভূলিয়াই থাকিবে? 

ভারত হইতে মোগলদিগকে চিরদিনের জন্য উৎখাত করিবার সঙ্কল্প 

কবিয়। পাঠান শেব খ। ঘেদ্দিন বাববেব পাণিপথ-বিজয় গৌরবকে খর্ব 
করিবার ম।নসে অস্ত্র ধাবণ করিয়াছিলেন, সে দিন 

পশ্বচরদিগকে কতিয়াছিলেন-_ভগবত-কপায় যদি 

আমি বঙ্গ-সৈন্যকে পবাভভূত কবিতে পাবি এবং জীবিত থাকি, দেখিও 

কিৰপে মোগনদিগকে হিন্দুহ্থানের বাহিব করিঘ|। দি1” (২) বঙ্গসৈন্ 

ঘে ছুদধর্য শের খার নিকটে একটী ভীতির ব্যাপার বলিয! পরিচিত 

ছিল, ইচ| হইতে কি তাহাই স্ুচিত হর ন।? 

শেব খা ও বঙ্গ সৈন্য 

এগ 
& পাঠ।নীগমনের উদাধ মহম্মদ-ই-বন্তিধাব খিলিজিকে বহুত পাঠান- 

সৈন্য সঙ্গে লইয়া বঙ্গে আসিতে হইয়াছিল । তীহাব মৃত্যুর পর বিংশ 

বধ মধ্যে (১২২৬ খুষ্টাব্দে) গিয়ানউদ্দীন বঙ্গ হইতেই বিপুল বাহিনী ও 

“নৌবাট? সংগ্রহ করিয়। জলপথে কামরূপে ও পর্বববঙ্গে 

বণে অগ্রসর হইতে সম্থ হইয়াছিলেন। প্রায় 

পঞ্চ।শবর্ধ মধ্যেই এমন সময় আসিয়াছিল খন সুলতান ইখ্তিয়ার-উদ্দীন 

পাঠানের রণযাত্র। 

(১) 1১101011)1061 210. ৮৮2 571001£ 2050 20105 2100 ৮৬৫৮0100 

১০7০১ 09 [3170১ 10 [০৮০1] 01000 1) 10005116 0701)1720,- 02/12722 

42177179771 17271470716 07171 ৮ £০77-117277/477, /4717/670 &১ 1243- 

(9/0 /797/ 17777177127 27৮71? 20১১ 01590 সা, ১১৬০1, ৮, 109 

(২) 1১1১০ (91১) 1১61) ] 7৮৬৩ 01500156100 /7771547 4477)27 

১০৪ ৮11] 5001] 56১ 11] 901৮1৮০১189] ১৮11 61১6] 01) 71950)115 011) 

17111005012 :--2%772/-7-5/2/5/2/72 2 2011196 ড০1 1৬, 77 338. 
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বা মুঘিস্উদ্দীন কলিঙ্গ-জয়ে গর্বস্কীত হইয়। রক্ত, কৃষ্ণ ও শ্বেত এই__- 
ত্রিবর্ণের চন্দ্রাতপ ব্যবহার করিতে লাগিলেন এবং বঙ্গদেশে অসংখ্য 

সেনা সংগ্রহ করিয়া আপনাকে স্বাধীন স্থলতান রূপে ঘোষণ! করিলেন । 

তাহার সেনা-কটক বঙ্গের রাজনগরী লক্ষষণীবতী হইতে যাত্রা করিয়া 

স্থদূর “আউধের? রাজধানী জয় করিল, কামরূপ জয়ের আশায় করতোয়ার 
তরঙ্গভঙ্গ উত্তীর্ণ হইয়া অগ্রসর হইল । তাহাদের শৌধ্যপ্রভায় কামরূপ 

আলোকিত হইর়। উঠিল। স্থলতান বহু ধনের অধিকারী হইলেন । 

কামবূপরাজের সেনাগণ পরে স্থকৌশলে প্রত্যাবর্তনের পথ জলমগ্ন 
করির| দিল। সম্মুখে ও পশ্চাতে কামরূপের হিন্দুসেন। কর্তৃক আক্রান্ত 

হইয়। বঙ্গসৈম্ত পবাজিত ও স্থলতান বন্দীকুত হইলেন । (১) 

মহম্ম-ই-বক্তিয়ারের আগমনের পব প্রায় ৮* বর্ষের মধ্যে স্বাধীন 

স্থলতান মুঘিস্উদ্দীন তোগ্রল্ বিপুল বাহিনী লইয়! জাজনগরের ও 

বাদশাহ বল্বনের সেনার গতিবোধ করিবার জন্য বঙ্গ হইতে রণঘাত্রা 

করিয়াছিলেন । (২) ইহার কিঞ্চিদধিক শতবর্ষ পরই গৌড়পতি 

গণেশ দেখিরাছিলেন যে, গৌডরাজ্যে হিন্দু অপেক্ষ। মুসলমানের সংখ্যাই 
অধিক | পাঠানাগমনেব দুইশত বর্ষ মধোই হিন্দুনরপতির সন্তান 

পধ্যন্ত ইসল।ম্মন্ত্র গ্রহণ করি! জালাল উদ্দীন নাম ধাবণ করিয়া- 

ছিলেন! তিনি এবপ বল প্রয়োগে মুসলমান ধন্ম প্রচার করিতে আরম্ত 

করিয়াছিলেন যে, অনেক হিন্দু ভয়ে আসামের ও ত্রিপুরার শৈল-ছায়ায় 

(১) 2264/21-4-2445/77-71025 2692-60. 

(২) 110 95591001190 2 %€19 1)01)0670095 21075 2100. 117৮2050076 

0০00180050০? 12567098801 (01011)0967)--91952265” 77251977071 2727%22/, 

চ.79 (50172819251). 10111005 4275770/ 07 77:2১ ৬০1, [11 15, 112-]3, 

এরাখালবাৰু বাঙ্গালার ইতিহাসের ২য় ভাগের ৭* এবং ৭৫ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন, 

জাজনগর ত্রিপুরায়, নহে, উড়িস্তায়। তাহার যুক্তি সমীচীন বলিয়া! মনে হয়। 
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; আশ্রয় লইয়াছিল। কিন্তু তখনও (১৪১৭ খৃষ্টাব্দে ) বঙ্ে হিন্দুর শক্তি 

' বিলুপ্ত হয় নাই । তখনও “চণ্তীচরণ পরায়ণ” হিন্দু বীর সমরে লিপ্ত 

হইয়া গৌড়পতিকে পধ্যন্ত কিছুদিনের জন্য সিংহাসনচ্যুত করিয়াছিলেন-_ 
নিজের জয় প্রচার করিবার জন্য “পাওয়া, চাটি গ্রাম, ও সোনারগঁ। হইতে 

মুদ্র। প্রচার করিয়াছিলেন । 

এযুগের বাঙ্গালী হিন্দুর রণপাগ্ডিত্যের আলোচনা করিতে হইলে 

সর্বদা ইহাই মনে র|খিতে হইবে ধে, তাহারা যখন মুললমানের সহিত 

প্রথম পরিচয় লাভ করিয়াছিল তখন তাহাদের 

“ম্থপময়” প্রায় অতীত হইয়াছিল-_রাজলক্ষ্মী ক্রমে 

মলিন! হইতেছিলেন। কিন্ত তখনও গৌড়-বঙ্গেই অল্প সময়ের মধ্যে 

দ্রইবার পাঠান-স্থলতানকে পিংহাসনচ্যুত কবিবার শক্তি হিন্দু 
যোধের ছিল । 

। ভারতবর্ষের ইতিহাস যাহারা আলে।চন করিয়াছেন, তাহারাই 

দেখিয়াছেন, দিখ্িজধী আরবগণ পুথিবীমধ্যে কেবল ছুইটী দেশ হইতে 
“পরাভূত হইয়। বহিষ্কৃত হয়। পশ্চিমে ফ্রান্স, পূর্বের 

ভারতবর্ষ |” হজরৎ মোহম্মদের মৃত্যুর ছয় বৎসর 

মধ্যে আরব্যেরা মিশর দেশ অধিকার করে; দশ 

বৎসর মধ্যে পারশ্য দেশ; “আফ্রিকা ও স্পেইন এক এক বৎসরে, কাবুল 

অষ্টাদশ বৎসরে, তুর্কস্থান আট বংসরে” সম্পূর্ণরূপে আরব্যাদগের 

অধিকত হইয়াছিল । কিন্তু তিনশত বর্ষ চেষ্টা করিয়াও এই দিপ্থিজয়ী 
আরব্যগণ ভারতবর্ষ অধিকার করিতে পারে নাই; পাঠ।ন দুইশত 

বৎসরে ভারতবিখ্যাত হিন্দুসাম্রাজ্য বিচুণিত করিয়াছিল-_কিন্তু তিনশত 

বৎসরেও বঙ্গজয়ে সমর্থ হয় নাই, উড়িস্তা তিনশত বৎসরেও মুসলমানের 

অধীন হয় নাই। হিন্দুরাজগণের অধিকার সময় হইতে ওয়ারেন্ 

হেষ্টিংসের সময় পধ্যস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দুরাজগণ বাঙ্গালা দেশ অর্ধিকার, 

হিন্দু ও পাঠানে সংঘর্ষ 

মুনলমানের ভাগ্য- 

বিপধ্যয় 
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কবিয়াছিলেন--যেমন বিষুপুরের রাজ।, বর্ধমানের রাজা, বীরভূমের 
রাজা ইত্যাদি।”9 

“সর্বকালে নান। জাতি আসিয়। উত্তর-পশ্চিম পার্বত্যদ্বাবে 'প্রবেশ- 

লাভ পুর্নক ভাবতাপিকারের চেষ্টা পাঁইয়াছে। পাবসীক, যোন, 

বাহিলক, শক, ভুণ, আরবা, তুরকী, সকলেই 

আসিয়াছে এবং সিন্ধু পারে বা তছুভয় ভীবে স্বল্প 

প্রদেশ কিছু দিনের জন্য অধিকৃত করিয়! পবে বঠিক্ত হভয়াছে । পঞ্চদশ 

শতাব্দীকাল পধ্যন্ত আর্বোর| সকল জাতকে শীঘ্র বা বিলম্বে দূবীরুত 

ভারতের হিন্দু 

করিয়া আত্মদেশ রক্ষা করিযাছিল। পঞ্চদশ শত বসব পধান্ত 

গ্রবলজাতি মান্রেবই আক্রমণস্থলীভূভ হইয়। এতকাল যে সতন্বতা বক্ষা 
করিধাছে, এরূপ অন্য কোন জাতি পৃথিবীতে নাই এবং কখন? ছিল কি 

না সন্দেহ। অতি দীর্ঘকাল পধ্যন্ত বে হিন্দুদিগেব সমৃদ্ধি অক্ষ 

হইয়াছিল, তাহাদিগেব বাহুবলই ইহার কাবণ, সন্দেহ নাই । অন্য 

কারণ দেখ যায় নী1” (১) 

বাঙ্গালীর ভাট ও চাবণ কোনদিন ঘে তাঁহার জয়গান গাহিয়াছিল 

তাহার চিদ্র নাই । কোন নিবিড় কাননপ্রান্তে একটী অট্রালিকার 

ধ্বংসাবশেষ, কোন নিভৃত পল্লীনিকেতনের বহু 

প্রাচীন জনপ্রবাদ, ক্ষেত্র কর্ষণক।লে কোন কৃষকের 

হলের অগ্রে সমুখিত ও অনাবশ্াক জ্ঞানে দূরে নিক্ষিপ্ত একখানি ইট্টক 

বা প্রস্তর-ফলক, অন্ধ-ভক্তির ফুল-চন্দনে অচ্চিত কোন জীর্ণ গ্রন্থ ব। 
তাম্্পট্র এখন বাঙ্গালীর ভাষাহীন ভাট! বাকৃবিতগ্ডার কলকোলাহলে 
তাহাদের কও ক্ষীণ হইঘাছে ! 

বঙ্কিমচন্দ্র একস্থানে লিখিয়াছেন-“হিন্দুর ইতিবৃত্ত নাই। আপনার 

বাঙ্গালীর ভাট 

(১) বিবিধ প্রবন্ধ-_৬বস্কিমচন্ত্র চট্টেপাধ্যায় | 



সন্ধিযুগ ১৬৭ 

গুণগান আপনি না গাইলে কে গায়? লোকের ধন্ম এই যে,ষে 

আপনাকে মহাপুরুষ বলিয়া পরিচিত ন। করে, কেহ তাহাকে মানুষের 

মধ্যে গণ্য করে না। কোন্ জাতিব সুখ্যাতি কবে অপর জাতি কর্তৃক 

প্রচারিত হইরাছে? বোমকদিগেব রণপাপ্ডিতোব প্রমাণ_বোমক- 

লিখিত ইতিহাদ। গ্রীকদিগের যোদ্ধপগ্তণের পরিচয়--গ্রীক-লিখিত 

গন্থ। মুসলমানেব। ঘে মহাঁরণকুশল, ইহাও কেবল মুসলমানের কথা- 

তেই বিশ্বাম কবিয়া জানিতে পারিতেছি । কেবল সে গুণে হিন্দুদিগের 

গৌরব নাই । কেনন।, সে কথার হিন্দুসাক্ষী নাই |” (১) 

বাঙ্গালীব রণনিপুণতার পরিচয় পাঠানসেন। বঙ্গে আসিবার অর্ধ- 

শতাব্দী মধ্যেই একবার মহানদী-তীরে প্রাপ্ত হইফাছিল। গঙ্গা বংশ 

বাঙ্গালী বলিয়! উহার রণজয় বাঙ্গালীব রণজয় বলিতেছি । মহানদী- 

তীবে প্রাচীন কটাসিন ব| অংধুনিক কটাসিংহ-ছুর্গের 

সন্নিকটে(২) উড়িয্যারাজ প্রথম-নরসিংহের জামাতার 

সহিত গৌড়পতি তোগ্রল্ তোগান্ খার যে ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহ! 

ত্রয়োদশ শত।ব্দীর বাঙ্গালীর থাম্মপলি । সেযুদ্ধে ছুইশত মাত্র পদাতিক 

ও ৫০ জন অশ্বারোহী হিন্দুসৈম্য পঞ্চাশ সহজ পাঠান-সেন। পরাভূত 

কবিয়। অক্ষয় কীন্তি স্থাপন করিয়াছিল 1 (৩) 

বাঙ্গ।লীর থার্মপলি 

মুখব তাত্রশাসন আজিও কহিতেছে যে, এই সময্কে গঙ্গাবংশের 

প্রথম-নরসিংহদেব উড়িয্যায় বীর অধিপতিরূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন । (৪) 

তাহার বীর প্রতাপে-_ 

(১) বিবিধ প্রবন্ধ_-৬বক্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । 

(২) 7%277/-7-1/257--]১, 588. 

(৩) পরিশিই্ দেখুন । 

(৪) ./. 4. ৪, 79. 010 901195 : ৬০1,151, 2৭৮1) 1১,129 09০3) 



১৬৮ বাঙ্গালীর বল 
স্সিএপাসটিশ সি পি ৪৯৩ ক পা 

তদি প্রলস্তকরণাডূতনিন্তরঙ্গা-গঙ্গাপি নৃনমমুনাযমুনাধুনাভূৎ ॥ (১) 

রাঢ়া ও বরেন্দ্রীর যবনীদিগের নয়নকজ্জল ধৌত করিয়া যে অশ্রু 

রাশি তথন গঙ্গাপ্রবাহে মিশ্রিত হইয়াছিল, তাহার কালিমায় গঙ্গা- 

সলিলও যমুনার ন্যায় মসিবর্ণ ধারণ করিয়াছিল। নরসিংহদেবের অদ্ভূত 
কাধ্য দর্শনে গঙ্গাও যেন বিস্ময়ে নিস্তরঙ্গ। হইয়ছিলেন। রাঢ ও 

বরেন্দ্রের পাঠানগণের পরাজয়-কাহিনী লিপিবদ্ধ করিবার জন্য রাজকবি 

উৎপ্রেক্ষার আশ্রয় লইয়াছেন বটে, কিন্তু উহার ভিত্তি অবিসংবাদী 

সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথম-নরসিংহদেব বীর-পিতার বীরর্ভ পুত্র। 
তাহার পিতার মন্ত্রী বিষণ “যবনাবনীন্দু সমরে” একাকী বহু শত্রুর 

কণ্ঠচ্ছেদ করিয়। অসাধারণ বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। চাটেশ্বরে 

আবিষ্কৃত শিলা-লেখ আজিও সে কাহিনী কহিয়া থাকে । তিনি 

বিন্ধ্যাব্্রির সন্নিকটে ভীমতটিনীকুঞ্জে তুম্মান্ নগরী (২) জয় করিয়াছিলেন 

বলিয়া কথিত হয় 

কটানিনে ১২৪৩ খুষ্টাব্ধে যে রণনিনাদ উত্থিত হইয়াছিল তাহা 

বহুদিন স্তব্ধ হইয়াছে, হিন্দু-বাঙ্ালীর সে বিজয়-কাহিনী বহুদিন বিস্থৃতির 

অন্ধকার গহ্বরে বিলুপ্ত হইয়াছে; কোন্ বীর 

সেনাপতি এই যুদ্ধে নি হয়-বাহিনী পরিচালিত 
গত শ্  িশি শি শশী তা ৮ শু 

(১) দ্বিতীয়-নৃসিংহদেবের ১৭২১ শকাব্দের তাত্রশাদন। /. 4. ও... 01৫ 

61265 £ ৬০] 1,১৬১ 78111) 7, 232 (1896) 

(২) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক', ষোড়শভাগ--১৩৫-৩৬ পৃষ্ঠা । 

71012725272, ৬০] 19 12, 34-55 4০-41১ 47. জাজল্ল দেবের ১১১৪ ও ১১৬৭ 

খৃষ্টানদের এবং পৃথীদেশের ১১৯০ শ্রীষ্টান্বের লেখমাল ভষ্টন্য। তুম্মাণ নগরীবিশেষের 

নাম, উহ? মালিক তোগ্রল্ তোগান্ খার নাম নহে। স্বর্গীয় রাখালবাৰু প্রাচ্য 

বিদ্যামহাণর্ব মহাশায়ের্ এই ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছেন । 

কটাসিন 

রাঢ়া-বরেন্দ্র-যবনী- নয়নাঞ্জনাশ্রুপুরেণ দূরবিনিবেশিত-কালিমন্্রীঃ 



সন্ধিযুগ ১৬৯ 
সত ৯৫ ঠা ৮ 4৯ ৮৯ 

করিয়াছিলেন তাহ বোধ হয় জানিবার উপায় নাই। । কোন্ কোন্ ০ যোধ 
হৃদয়-শোণিত দানে সেদ্দিন মহানদীর চঞ্চল তরঙ্গকে কধিরে রঞ্জিত 

করিয়া দিব্যধামে প্রস্থান করিয়াছিল, সে ইতিহাস হিন্দু রক্ষা করে 

নাই--তাহার কোনও চারণ কোনও দিন কোনও রাজসভাষ সে গান 

গাহিয়াছিল কি না সে পরিচয়ও পাইবার সম্ভাবনা নাই । মুসলমান 

এতিহাসিক এই মহাযুদ্ধের খণ্ডিত চিত্রটা মাত্র প্রদান করিয়াছেন । (১) 

হিন্সেন। সে দিন তিনটি পরিখা কাটিয়া পাঠানের প্রতীক্ষা 
করিতেছিল। পাঠানগণ দুইটি পরিখা অধিকার করিয়। লইল দেখিয়। 

হিন্ূসেন। পলায়নের ভ।ণ করিয়া পশ্চাৎ্পদ হইল । পাঠ।ন মনে করিল, 
শক্র রণে ভঙ্গ দিয়াছে । কিন্ত হিন্দু অশ্বারোহিগণ অবিলম্ষে পাঠান- 

সৈম্তের পশ্চাতভাগ আক্রমণ করিল। সে ভীমবেগ রোধ করিতে 

অসমর্থ হইয়া পাঠানসেন। পলায়ন করিতে বাধ্য হইল। পাঠানের 

হস্তী ও ধনরত্ব এবং অন্তান্ত দ্রব্য লুন করিয়া বাঙ্গলী হিন্দুগণ 

পাশ্চাদ্ধাবন করিতে আরম্ভ করিল। গোৌড়পতি তোগ্রল্ তোগান্ খা 

লাঞ্ছিত হইয়া গৌড়ে প্রত্যাবর্তন করিলেন । 

কটাসিনের যুদ্ধের তিন বৎসর (২) পর যখন সমর আল্তামসের 

ক্রীতদাস ইখ্তিয়ার টা বা 1 সুখি উট মু ৬ গৌড়ের সিংহাসনে 
শপ পপ পাস এশা? পাশ টি 7 শশা -_ শীত শী শািসীটিশলী 

(১) তবাকং- ই-নািরি / ৭৬৩ পৃষ্ঠ) বলেন যে, জাজনগরের দেনাগতির নম 
'সাবন্তুর'--তিনি জাজনগরপতির জামাতা । সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক (ষোড়শ ভাগ, 

১৩২ পৃষ্ঠ) বলেন যে, তাহার নাম সামন্ত রাজ। প্রাচ্য বিছ্যা মহার্ণৰ মহাশয় নানারূপ 
কাল্পনিক যুক্তিবলে এই “সাবস্তরকে” উড়িষ্াপতি অনঙ্গভীম দেবের মন্ত্রী বিষণ বলিয়া 
প্রমাণিত করিব!র বিফল প্রয়াস পাইয়াছেন। 

(২) 91০%%7 সাহেবের বাঙ্গালীর ইতিহাসে স্বল্তান কমর উদ্দীন তমুরখ।-ই- 
কিরাণের পর আর একজন সুলতানের নাম আছে। তিনি ৭ বংদর রাজত্ব করিয়াছিলেন 
বলিয়া কথিত হয়। ৬রজনীকাস্ত চক্রবর্তী মহাশয় তাহার গৌড়ের ইতিহাসে ও 
»রাখালবাবু বঙ্গালার ইতিহাসে ইহার কথ। বলেন নাই। 3০৭21 সাহেবের মতে 
এই সুলতানের মৃতার পর ইখ তিয়।র উদ্দীন বা মুঘিস্ উদ্দীনের রাজত্ব আরম্ত হয়। 



১৭৪ বাঙ্গালীর বল 

আরোহণ করিলেন ( ১২৪৬-৫৭ খুষ্টাব্ব), তখন কটাপিনে লাঞ্ছিত 

পাঠানশক্তিকে কলঙ্কমুক্ত করিবার জন্য তিনি 

উড়িষ্বারাজায আক্রমণ করিয়! প্রথম ছুই খণ্ড-যুদ্ধে ্ 

জয়লাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তৃতীয় যুদ্ধে কেবল পরাজয়ের লাঞ্ন 

বহিয়াই রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তীহাঁর 

রাজযোগ্য শ্বেত হন্তীটি পধ্যন্ত হিন্দুনৈন্ত কাডির! লইয়াছিল । তবাকত- 

ই-নাপিরি গ্রন্থে প্রকাশ যে, লাঞ্ছিত ইখৃতিয়াব-উদ্দীন দিল্লীব সম্'টের 
সাহায্য লইর়। শেষে কলিঙ্গ-বাজের পবাজঘ সাধন করিয়াছিলেন । 

কিন্ত তখনও গোপনে যুদ্ধাষাত্রা করিতে হইয়াছিল--প্রক।শ্যে আসিতে 

সাহস হর নাই! এ সকল কাহিনী বার্গালীব জঘ ও পরাজয়ের 

কাহিনী_ইহ। তাহদেরই শৌধ্য ও রণ-নিপুণত। সুচিত কবে। 

পাঠান-ভূপতি তখন ছিলেন বঙগসৈন্যের পরাক্রমেই স্থপ্রতিষ্ঠিত_ 

কলিঙ্গরাজ ছিলেন বাঙ্গালী রাটী-সৈন্যের গৌববেই গৌরবান্বিত! 

স্থতরাং লক্ষ্মণাবতী ও জাজনগবেব জব-পরাজ্য় বাঙ্গালীরই সমরকাহিশী 
_উহ| শুধু ইরান-তুরাণেব পাঠানের কথ। নহে, উহ! শুধু উড়িত্যার 

টৈন্যের জয়গাথ। নহে-_-উহ। বাঙ্গালার হিন্দ ও মুসলমান বীরের 

শৌধ্যকাতিনী । 

কটসিনের প্রতিশে।ধ 

অগম পরিচ্ছেদ 
পাঠান-বন্যা 

0১%1110 60 075 9৬010 810 0১6 700৬) 

2170 002 50058 2170 006 0010, 

17610271556 01 051)0105 1)5090716 ৮21] 017 1১00) 51065. 

109 1)09165 01 ৬851925 7616 017)00160 01 60617 50015. 

1115 19565 011 (17617 19065109090 1070) ০795, 

| -_-11928-15 92/21272 
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ভাগ্যান্বেধী মহম্মদ-ই-বক্তিয়ার খিলিজি যখন ত্রয়োদশ শতাব্দীর 

প্রথম পাদে ( ১২০০ খুষ্টাব্ে) বন্ধে প্রবেশ করিলেন, তখন বাঙ্গালী 

পলায়ন রণভীরু ছিল না। তিনি বাঙ্গালার কোন কোনও 

08 স্থান লুগন কবিলেন, হয়ত ব! নওদিয়। নামক 

কোনও স্থান রুধিরশ্বেতে সিক্ত কবিধ। থাকিবেন__কিন্তু উহ বঙ্গজয় 

নহে__উহ| লক্ষ্পণাবতী জয়ও নহে-উহা লুগন মাত্র! মহম্মদ-ই- 
বক্তিয়।রেব পরবর্তী কালেও বাঙ্গালী কথনও বন্দুবূপে, কখনও বা শব্র- 
রূপে মুসলমানের সহিত যুদ্ধে রত হইয়াছে ;_যুছে যেমন পরাজিত 

হইয়াছে, তেমনি জয়লাভও করিয়াছে । অষ্টাদশ অশ্বারোহী কখনও 

বর্দ জব করে নাই । সেকালের বাঙ্গালীকে যদি আমর! দৃৎপুত্তলিকা 

বলিষাও গ্রহণ করি, তাহ। হইলেও অষ্টাদশজন অশ্বারোহীব পক্ষে একটা 

রাজনগরী যুদ্ধে জঘ করিধ| লওয়া সম্ভবপর হয় না। এ বিষয়ের 
আলোচনা পূর্নেও কব হইয়াছে । অষ্টাদশ অশ্বারোহী “নোদিয়ার, 

সিংহদ্বাবে ছদ্মবেশে আসিয়া উপনীত হইয়। থাকিতে পারে বটে, কিন্তু 

তাহাদের পশ্চাতে যে বহুআষ্টাদশ স্সজ্জিত হইয়। অপেক্ষা করিতেছিল, 

তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। ইহাব কিছুদিন পরেই মহম্মদ-ই- 

ব্ক্তিয়ার যখন তিব্বত-অভিযাঁনে যাত্র। করেন, তখন তাহার সহিত দশ 

হস অশ্বারোহী ছিল ! (১) স্ৃতরাং তিনি যখন বঙ্গে আগমন করিয়া 

ছিলেন তখন তাহার স্হিত দ্রশ সহন্েরও অনেক অধিক সৈম্ত ছিল 

সন্দেহ নাই । (২) তাহাদিগেব ভিতব হইতেই তিনি বাছিয়া দশ 

সহস্র টসন্য লইয়া তিব্ব তাভিমুখে যাত্র। করিষাছিলেন। 

যে মিন্হাজ লক্মণসেনের জন্মবৃত্তান্ত রূপকথার ন্যায় রচন1 করিয়াছেন, 

(১) 7 462/721-22+72--7511100 ৬০1 171, 1১0). 398, 399. 

(২) :572047/5 277519/)/ 0 77271227--0. 5০ (03200699291 ক্1).) 79০4. 



শক ও 

১৭২ বাঙ্গালীর বল 

তিনিই কহিয়াছেন যে, সেকালে লক্ষ্মণসেন একজন “বড় রাজা” বলিয়া 

পরিচিত ছিলেন। তাহার পূর্ববপুরুষগণ যে ভারতবর্ষে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা 

ও সম্মান লাভ করিয়াছিলেন, ইহাও তাহার অজ্ঞাত ছিল না। রাজ- 

পরিবার যে হিন্দুস্থানের রাজন্ত-সমাজে “খলিফা” বলিয়া পরিচিত 

ছিলেন এবং পূজিত হইতেন তাহাও মিন্হাজের জানাই ছিল । (১) 

স্থতরাং ভারতের রাজন্তসমাজ কর্তৃক সম্পৃজিত সেই খলিফার 

রাজ্য আক্রমণ করিবার কালে মহম্মদ-ই-বক্তিয়ারখিলিজি কখনই 

'মাত্র অষ্টাদশ অশ্বাবোহীর শৌরধ্যের উপর নির্ভর করিতে সাহস করেন 

নাই! উদ্দগুপুব সংঘারাম নিব্বিবাদে লু%ন করিয়। তিনি যখন 

দেখিয়াছিলেন যে, উহ! হিন্দুদের “মাদ্রাস।” বিদ্যালয় মাত্র__রাজনগরী 

নহে, যাহারা তাহাকে বাধ। দিয়াছিল, তাহারাও ক্ষৌরিতমুণ্ড সংসারতাগী 
বৌদ্ধভি্ষু, রণপিপাস্থ সৈনিক নহে (২) তখনই কি তিনি বুঝিতে পারেন 

নাই যে, প্রবল পরাক্রান্ত লক্ষমণাবতীর রাজার রাজনগরী জয় অত সহজে 

ঘটিবে না? যে অষ্টাদশ জন অশ্বারোহী আক্রমণের অগ্রদূতরূপে 
ছদ্মবেশে নওদিয়ার দ্বারদেশে আসিয়াছিল, তাহাঁদিগের পশ্চাতে দশ 

সহশ্রেরও অধিক সৈন্য প্রস্তত হইয়। আগমন করিতেছিল। (৩) ট্রয় 

বলেন, তাহার। বনান্তরালে অবস্থান করিতেছিল। (৪) ্টয়াটের 

বর্ণনা হইতে মনে হয়__যেন লক্ষ্মণসেন রাজধানী হইতে পলায়ন করিবার 

সঙ্গে সঙ্গেই পাঠান-সেনা আসিয়া বিন। বাধায় নগরে প্রবেশ করিল এবং 

স্পা 

(১) 176 25 2. 27626 [২2 2100 10 520 01১01 0১6 00106 001 2 

[61100 06 6181) ০215. 1715 9177119 25 1551500160 195 21] 076 1২215 01 

(91165 0£ 17710005992) 100 ৮25 00115106160 170 10010 006 1900 01 

[10116 01: 5০০৩৫187072 20৫/০/4-225772 5 25//9/, ৬০] 11) 1১, 3097, 

(২) 726/0/-4-259527 ) 1২7৮০0--৮2৮6 552 

৩) 1/2% 7 1855115, 1১585 557---559. 

(৪) 58577 4225:57) ০7 27270211247 03205210851 75010-) 7904. 



পাঠান-বন্া। ১৭৩ 

লুণ্ঠনে নিযুক্ত হইল। (১) কিন্তু মিন্হাজের বর্ণনা হইতে বুঝা যায় যে, 
এ সিদ্ধান্ত ভূল মাত্র । 

“বক্তিয়াব খিলিজির বঙ্গাগমন সময়ে এদেশ রাঁট, মিথিলা, বাঁরেন্দ্, 

বঙ্গ এবং বাগ্ডী নামক ভাগ পঞ্চকে বিভক্ত থাকিবার কথ। আমরা! 
লপরপসেনের পলারন- মুললমান লেখকদিগের গ্রন্থেই দেখিতে পাই তৎ- 

কাহিনী অলীক কালে এই পঞ্চবিভাগ গৌভীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্গত 
ও এক রাঁজার অধীন ছিল । বিক্রমপুব, লক্ষ্পণাবতী 

এবং লক্ষৌর নামক তিন স্থানে তিনটি রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। 

৭ মুনলমান ইতিহাম লেখকগণ বলেন,_-এই নরপতির (লক্ষ্মণসেনের) 

নাম।নুসারেই পুবাঁতন গৌডনগরের নাম “লক্ষমণ(বতী” বলিয়া পরিচিত 

হইয়া উঠিয়াছিল। অনেকদিন পধান্ত এদেশের মুসলমান-রাজ্য দিলীর 
ইতিহাস লেখকদিগের গ্রন্থে “লক্ষণাবতীরাজ্য” বলিয়াই উল্লিখিত 

আছে ।” (২) 

বক্তিয়ার খিলিজির বঙ্গাগমনের ৬০ বৎসর পর তবাকত-ই-নাপিরির 

এতিহাসিক মিন্হাজ-ই-পসিরাজ এদেশে আ'পিয়! দুইটি বৃদ্ধ সৈনিকের 

মুখে গল্প শুনিয়াছিলেন যে, বক্ভিয়াব অষ্টাদশ মাত্র অশ্বারোহী লইয়া 

“নওদিয়া” ( নদীয়া নহে ) নামক কোনও রাজধানীতে উপনীত হইবা- 

মাত্র তথাকার হিন্দু বাজ! “রায় লছমনিয়।” পলায়ন করিয়াছিলেন । 

স্থতরাং এ বর্ণনা বণিত ঘটনার সমসামঘ্িক লেখকের নহে এবং ইহা 

জনশ্রুতি বা গল্প মাত্র। সেই গল্পের বন্তাও আবার একজন নাঁম-গোত্র- 
হীন বৃদ্ধ সৈনিক ' 

(১) ১/22/07%5 £7/5/07/ 0/ 27677/--7- 48 (38175919251 2419.) 1994. 

(২) স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। সি, আই, ই-_ণ্লঙ্ক্ণলেনের গলারন-কলঙকণ 

প্রবাসী, মাঘ, ১৩১৫ | 



১৭৪ বাঙ্গালীর বল 
লাসসিল স্লি %ি শি 

প্রাচীন ইতিহাস আলোচন! করিলে ইহাই সম্ভব বলিয়! মনে হয় যে, 

মহারাজ (িজয়সেন “প্রথমে রাঁঢ় দেশের অংশবিশেষের এবং পরে সমগ্র 

রাটদেশের অধিপতি হইয়াছিলেন” এবং তিনিই “বোধ হয় পূর্বববঙ্গে 

বন্মবংশীয় ভোজবশ্ম। অথবা তাহাঁব উত্তবাধিকারীর অধিকার লোপ 

করিয়াছিলেন ।” সেকালের এই সকল যুদ্ধবিগ্রহে ধাহাবা সৈনিক ও 

সেন্নীনারকরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাহার। থে বাঙ্গালা ছিলেন সে 

বিষয়ে সন্দেহ নাই | “রাঢ ও বঙ্গ (পূর্ববঙ্গ ) অধিরুত হইলে বিজয়- 

সেন পাল-সাম্াজোর অবশিষ্টাংশ আক্রমণ কবিষাছিলেন |” গৌডেশ্বর 

বিজয়সেন কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন বলিষ। দেবপাড়াব শিলালিপি 

কহিয়। থাকে । (১) এই যুদ্ধেও বাহার! উভদ্বপক্ষে অস্ত্র ধরির।ছিল, 

তাহারাও বাঙ্গালীই ছিল। গৌডবিজযষেব পবও বিজরসেনের কামরূপ 

এবং কলিঙ্গ বিজয় এবং তাহার পর নান্য, বীব, বাথব ও বর্ধন নামক 

কয়েকজন নূপতির পরাঁভব ঘটিয়াছিল বলির দ্রেবপাড়ার শিল।লিপি 

হইতে জান। যায়। ততকালের এই সকল যুদ্র-বিগর বাঙ্গালীর সঙ্গে 

বাঙ্গালীর যুদ্ধ-বিগ্রহ বশিয়। পবিগণিত। এক্টালেব বাঙ্গালী বণিলে 

যেমন এক অথণ্ড বঙ্গদেশেব লোক বুঝায় পেকালে তেমন বুঝাইত ন। | 

কিন্ত সেই গৌড়ের সেন, পূর্ববঙ্গের সেনা, সেই রাটেব পেন। ব| বৃ্গ- 

দেশের অন্যান্য স্থানের সেন।-মকলেই বাঙ্গাল ছিল। তাহ।বা আধ্যাবর্ত 

হইতে বঙ্গভূমে সৈনিক ব্যবপায় করিতে আপে নাই। ইহ। হইতেই 

প্রমাণিত হয় যে, এ দেশের জন্গণেব মধ্যে সুতীব্র সামরিক শক্তি 

যথাযষোগারপেই বর্তমান ছিল । 

বিজয় সেনের পর আসিলেন বল্লাল সেন। তাহার বাজ্যকালের 

বিশেষ কোনও বিবরণ পাও! ঘায় না। কথিত হয়, তিনি কৌলীন্তা- 
শা 

(১) 8/:212 £712262১ ৮০] ৬১ 1১202 2099. 
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প্রথার স্থষ্টিকারী__কিন্তু মে বিষয়ে তাহার বংশধরগণ একেবারেই নীরব । 
তাহাদের তাম্রশাসনে এই নবীন আভিজাত্য-বিধির পরিচয় নাই দেখিয়া 

এইবূপই মনে হয় যে, হয়ত কৌলীন্তপ্রথ। বল্লালের দ্বার! স্থ£& হয় নাই। 

ঘাহা হউক বল্লীলের পর আসিলেন লক্ষণসেন। তিনি ১৯১৯ খুষ্টাব্ধে 

সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন । তাহার রাজ্যাভিষেক কাল 

হইতেই 'লক্ষণাব্দ" প্রচলিত হইয়াছিল । লক্ষণসেনের শৌধ্যবীর্য কিরূপ 

ছিল তাহা আমব। পুর্বেদেই দেখিয়াছি ; জনসাধাবণ শোধ্যহীন থাকিলে, 

লক্ষ্ণসেনেব বিজয়বাহিনী দূর দূরান্তবে_দেশ দেশান্তবে প্রধাবিত 
হইতে পাবিত না। লক্ষ্মণসেনের কাল ষে শৌধ্যে বীধো, সাহিত্যে ও 

কলায় বঙ্গদেশের একটী অতিশয় কীপ্তিসমুজ্ৰল যুগ ছিল, ইতিহাস 

তাহ! সুম্পষ্রূপেই প্রবাণ করিয়া থাকে । সে যুগের বাঙ্গালী এরূপ 

ভীরু থাক। সম্ভব নহে ষে, আষ্টাদশজন মাত্র অশ্বারোহী তাহাদের 
কোনও রাজনগর ব। কোনও সামন্তের নিবাস-নগর অনায়াসে জয় 

করিয়া লইতে পারিত! লক্ষ্ষণসেন পিতার দিক হইতে বিজয়ীবীর 

বিজয়সেনের পৌত্রব_মাত।র দিক হইতে চালুক্য রাজবংশের দৌহিত্র । 

তাহার পুত্র বিশ্বরূপসেন, কেশবসেন, ও মাধবসেন-_সকলেই ছিলেন 

বীরপুরুষ। শক্রর আগমন বাত্তু। পাইব। মাত্রই সেই লক্ষমণসেন_-খাহার 

ভূজবলে আধ্যাবন্ত পধ্যন্ত কম্পত হইয়ছিল, তিনি পুরমহিলাগণ পর্যান্ত 

পরিত্যাগ করিয়। অন্দরের গ্রপ্ুদ্বার দিয়। নগ্রপদে পলায়ন করিবেন, 

ইহা বিশ্বাপ কর! দূরে থাকুক_ কল্পনার আনিতেও বিশেষ দুঃদাহসের 
প্রয়োজন! কোনও কোনও এতিহামিক বলেন--“প্রথম কথা, নোদিয়া 

কোথায়? নোদিয়। ঘদি'নবদ্ীপ হয়, তাহা হইলে বোধ হয় যে, 

মহম্মদ-ই-ব্যক্তিয়ার লুগনোদেেশ্টে আসিয়| সেন-রাজের জনৈক সামস্তকে 

পরাজিত করিয়াছিলেন ;:কারণ নবদ্বীপে যে সেন-বংশের রাজধানী ছিল, 

ইহার কোনও প্রমাঁণই অগ্ভাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। দ্বিতীয় কথা, 
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আগমনের পথ) কান্যকুজ্জের নিকট হইতে মগধ লুণ্ঠন যত সহজ, মগধ 

হইতে সামান্য সেন লইক্জী গৌড় বা রাঢ় লুন তত সহজ নহে । মহম্মদ- 

ই-বন্তিয়ার কোন্ পথে নোদিয়। আক্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন, তাহ! 

জানিতে পার। যায় নাই । তান যদি রাজমহলের নিকট দিয়! গঙ্গার, 

দক্ষিণ কূল অবলম্বন করিয়। আসিয়। থাকেন, তাহা হইলে কখনই অল্প 

সেনা, লইয়া আসিতে পারেন নাই এবং রাজধানী গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী 
অর্থকার না করির। আসেন নাই । তখন ঝাড়খণ্ডের বনময় পর্ববত- 

সঙ্কুল পথ সামান্য সেনার পক্ষে অগম্য ছিল ।.*'তৃতীয় কথা, লন্মমণসেন 

তখন জীবিত ছিলেন না । লক্ঘ্রসেনের পুত্রত্রয়ের মধ্যে তখন কে 

গৌড়রাজ্যের অধিকারী ছিলেন, তাহা অগ্যাপি নির্ণীত হয় নাই ।.." 

এই মাত্র বল? যাইতে পারে যে, মহম্মদ-ই-ব্যক্তিয়ারের নোদিয়া-বিজয়- 

কাহিনী সম্ভবতঃ অলীক ।৮ (১) 

যদিও ধরিয়। লওয়| যাঁয় ধে, মিন্হাজের “015 ০1 001৭” বা 

হুদিয়া নামক নগরই নদীয়। এবং তীহার “1২81 1,910117091)1ই 

লক্ষ্মণমেন তাহ। হইলেও ব্যাপারটি কি দাড়ায় তাহ1 মিন্হাজের কথাতেই 

পরে বলিতেছি। লক্ষ্মণসেনের পলায়ন-প্রসঙ্গে রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত 

দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাহার বৃহৎ বঙ্গ নামক পুস্তকে বহু আলোচ্না 

করিয়াছেন। পড়িলে মনে হয় এই সকল অললোচনার মূল ভিত্তি 
“ঘটককারিকা, এবং তাহার নিজের কল্পনা । পলায়ন-কলম্ক সম্বন্ধে 

বঙ্কিমচন্দ্রের আমল হইতে একাল পর্যন্ত বহু গবেষনা হইয়াছে এবং 

বাঙ্গালার স্থবিখ্যাত এঁতিহাসিকগণ নানা এতিহাসিক আলোচনার দ্বারা 

স্থির করিয়াছেন যে, পলায়ন-কলম্ক একটি অলীক ঘটন] মাত্র । রায় 
বাহাছুর তাহার বিস্তৃত আলোচনার ভিতর পূর্ববর্তী এতিহাসিকদিগের 

(১) বাঙ্গালার ইতিহাস-_প্রথম ভাগ, ৩২৫ পৃষ্ঠা_৮রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় । 
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গবেষণালব্ধ তথ্যের উপর কোন মতামত প্রকাশ করেন নাই এবং নিজে 
যে একটি অস্থুত “মান্ষ-চুরির গল্প প্রচার কবিষ্ীছেন, তাহা এই ;__ 

“বক্তিয়্ার নিশ্চয়ই শুনিয়াছিলেন যে, লক্ষ্রণাবতী'র সমস্ত সম্পত্তি পূর্বববঙ্গে 
চলিয়া গিয়াছিল। সেই রাজধানী দখল করা বিশেষ লাভের বিষয় নহে, 

অথচ একট। সঙ্গীন যুদ্ধ বিগ্রহে তাহার অনভিবৃহৎ সৈন্যাদের ধ্বংস হইবার 
কতকট। আশঙ্কা ছিল ।...-..স্থতরাং তিনি একট। সহজ পন্থ। আবিষ্কার 

কবিলেন। লক্ষণসেনের মত খ্যাতিসম্পন্ন প্রবীন রাজাকে যদি তিনি 

সশরীরে ধরিয়! লইয়া কুতুবউদ্দিনকে উপঢৌকন দ্দিতে 
পারেনঃ তবে তাহার প্রশংস। খুব বেশী রকমের হইবে ।***নিজের যে 

দশ হাজার ?সন্ত ছিল তাহা জঙ্গলে লুকাইয়। রাখিয়া তিনি অত্যধিক 

দ্রুততার সহিত নবদ্বীপের দিকে অগ্রসর হইলেন ।-.* এই অভিযানের 

উদ্দেশ্য যুদ্ধ কর! নহে- ইহার মতলব চৌব্য এবং দস্থযত। ।-*-*. ইহা 
রায় লছমনিয়াকে ধরিয়। একেবারে দিল্লী সহরে লইবার চেষ্টা ।” 

( বৃহত্বঙ্গ_-১ম খণ্ড--৫৪১-৪২ পৃঃ)। এইরূপ উক্তির সমালোচনা 

নিশ্রয়োজন । 

মিনহাজ বলিয়াছেন--(১) বক্তিয়ার কর্তৃক বেহার জয়ের পর 

তাহার প্রতিষ্ঠার কাহিনী রায় লক্ষ্ষণীয়ার কর্ণগোচর হইল এবং তাহার 

রাজ্যের মধ্যে প্রচারিত হইল । (২) রাজ্যের একদল ব্রান্ধণ এবং 

বিদ্বান্ ব্যক্তি ও কতকগুলি দৈবজ্ঞ রায় লক্ষ্মণীয়ার নিকট জানাইলেন যে, 

প্রাচীন শাস্তগ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে-_দেশ তুকীদের হস্তগত হইবে। 
ঘে সময়ে এইরূপ ঘটিবে দে সময় নিকটবর্তী হইতেছে এবং তুকীর! 
বেহার জয় করিয়া লইয়াছে--পর বৎসরই রায় লক্ষ্মণীয়ার রাজ্য আক্রমণ 
করিবে । (৩) স্থতরাং রায়ের উচিত তুকাঁদের সহিত সন্ধি কর) 
কারণ তাহ হইলে সে প্রদেশের লোকজন স্থানান্তরে পলায়ন করিয়। 
তুকীদের হাত হইতে আপনাদ্িগকে রক্ষা করিতে পারিবে । 

১২ 
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তখন-_ 

(৪) রায় লক্ষণীয় জিজ্ঞাসা করিল্নে যে, তাহার রাজ্য-বিজেতাকে 

চিনিবার জন্য তাহার দেহে বিশেষ কোন চিহ্ন আছে কি? (৫) 

তাহারা (ব্রাহ্গণাদি) বলিলেন, বিশেষ চিন আছে-_তিনি দণ্ডায়ম।ন 

হইলে তাহার বানুদ্বয় জান্ত স্পর্শ করে। 

(৬) রাঁয় লক্ষ্মণীয়! তখন এই' বিশেষ-চিহ্-সংযুক্ত ব্যক্তিকে দেখিয। 

আসিবাব জন্য একদল গুপুচর পাঠাইলেন। তাহারা ফিরিয়া আসিয়। 

জানাইল যে, মহম্ম-ই-বক্তিয়ারের দেহে এইরূপ বিশেষ চিহু আছে । 

তখন-_ 

(৭) ব্রাঙ্গণদের মধ্যে অনেকেই এবং অনেক উচ্চপদস্থ কম্মচারী 

শঙ্কনট প্রদেশে, বঙ্গনগরে ও কামরূপে পলাধন করিলেন, কিন্ত রায়- 

লক্ষণীয় “1910 770 11%0 10. 1০410 115 127//107”--তিনি রাজ্য 

ত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন না 

ইহ! কি লক্ষ্মণসেনের ছুর্বল্তা স্থচিত করে, না শোধ সুচিত করে? 

লক্ষমণসেন কতকগুলি অমাত্য ও ত্রাঙ্গণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া স্বস্থানে 

কত দিন অপেক্ষ। করিলেন ? দুই দিন চারি দ্রিন নহে--ছুইমাস বা এক 

মাস নহে । মিন্হাজ বলিতেছেন 7247 08910217170 

1301076%21 11011]1 0101321590. 21 2:00 2170 10121010650 0011) 

[61727 বন্তিয়ার পরবৎসর সেন! সংগ্রহ করিয়া বেহার হইতে 

যুদ্ধযাত্র/ করিলেন। ইহার পর মিন্হাজ নদীয়া ( ০18) 

আক্রমণ করিবার প্রসঙ্গ বর্ণন1 করিয়াছেন । মহম্মদ-ই-ব্যক্তিয়ার নদীয়া 

নগর লুঠনে ও নর হত্যায় সন্ত্রস্ত করিয়া রায় লক্ষ্নণীয়াকে পরাজিত 
করিয়াছিলেন (4179/6264 [৪1 [,91017817191719”)--ইহা হইতে বুঝা! 

যাইতেছে যে, .রায় লক্ষ্ষণীয়াকে পরাজিত করিতে হইয়াছিল--তিনি 
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রাজমহিষীগণ ও দাসদা'সীদিগকে ফেলিয়া নগ্রপদে পলায়ন করেন নাই! 

মহম্মদ্-ই-বক্তিয়ার রায় লক্ষ্ষণীয়কে পরাজিত করিয়াছিলেন, তাহার 

সৈনিকদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন--তীহার অন্জীবীদিগকে 
পরাজিত করিয়াছিলেন এবং তীহার রণ-হস্তীগুলিকে তাড়াইয়৷ লইয়া 
ঘাইয়া লু্ন করিয়াছিলেন ( 1021 [10172170705 13910100921 

520164 1110 0119 07 70110194210. 92762160 1৩21 15211772712) 

[179 50101075, 10110/675) 8170 01)6 61910121705 01 006 1২21 ৬218 

01519021560, 2170 006 1[101)217017150805 [000150100 9170. [011017- 

06160 (1)61))--111101 ৬০1 ]1)--0. 3214 )। 

এই বর্ণন। হইতে কি মনে হয় যে বক্তিয়ার খিলিজি লক্ষ্মণসেনকে 

স্বশরীরে কুতৃবউদ্দিনের নিকট ধরিয়! লইবার জন্য অষ্টাদশ জন মাত্র 

সৈন্য লইয়। আসিয়াছিলেন ব। তুকীর৷ আসিয়াছে শুনিয়াই লক্ষ্মণসেন 

ভোজনপাত্র ফেলিয়ু। পশ্চাত্ঘার দিয়। পলায়ন করিয়াছিলেন ? 

এখানে রায় লখ্মনীয়াকে যুদ্ধে পরাজয় করিবার ও তাহার দেনা 

এবং অন্ুচরদিগকে বিতাড়িত করিবার কথা আছে। রায় লখ্মনীয়! 

নগ্রপদে রাজপ্রাসাদের পশ্চাৎ দিকের দ্বার দিয়া পলায়ন করিয়া থাকিলে, 

উদ্ধৃত বর্ণনা নিরর্থক হইয়া! পড়ে। ঘে স্থলে নোদীয়।-জয়ের বর্ণনা 
আছে, সে স্থলে অষ্টাদশ অশ্বারোহী কর্তৃক নোদীয়া “দখল” করিবার কথা 

কোথাও লিখিত নাই ! ভদীয়া, নোদীয়া, নওদীয়া, নদীয়। বা নবদ্ীপে 

যে লক্ষ্মণসেনের কখনও কোন রাজধানী ছিল, ততাহারও প্রমাণ নাই । 

নবদ্বীপ লুণ্ঠন করিয়! বক্তিয়ার খিলিজি উহা! ছাড়িয়া গিয়াছিলেন__ 
সেখানে পাঠান-শাসন প্রতিষ্ঠ। করেন নাই, একথ। মিন্হাজ-ই বলিয়াছেন! 
বিজয়-ব্যাপার সত্য হইলে কি এইরূপ করা সম্ভবপর ছিল? 

বে কিয়ৎপবিমাণে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া মহম্মদ-ই-বক্ভিয়ার 
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খিলিজি তিব্বত অভিমুখে যাত্রা করিলেন? পক্ষকাল ধরিয়া &শলে, 
শৈলরন্ধে, ভ্রমণ করিয়।, উত্ত্গ গিরিশৃঙ্গ দারুণ শ্রমে 
অত্তিক্রম করিয়া যখন তাহার দশ সহশ্র পাঠান 

অশ্বারোহী তিব্বতের এক প্রান্তরমধ্যে আসিয়া উপনীত হইল, তখন 

তিনি দেখিলেন- পর্বত অপেক্ষাও দুঢ়-_কাঞ্চনজজ্ঘা অপেক্ষাও 

ছুরতিক্রম্য একটী বিপুল বাধা তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে ! 

দেখিলেন, শন্রর শাণিত ভল্ল ও তীক্ষ শায়ক রুধির-পানের জন্য তৃষিত 

_বংশ-নিম্মিত ঢাল ও বক্ষত্থাণ তাহাদের বীর বপু রক্ষা! করিতেছে। 

এই বীর জাতির সহিত বক্তিঘ্নাবের যে যুদ্ধ ঘটিল, তাহাতে বহু পাঠানের 

তপ্ত শোণিতে শৈলপৃষ্ঠ রঞ্চিত হইয়া গেল! অদৃরবর্ভী কুম্মপত্তনে 

এইরূপ আরও বহু ঘযোধের সন্ধান পাইয়া পাঠানবার পলায়ন 

করিলেন । (১) 

প্রত্যাবর্তনকালে মহম্মদ ই-বক্তিয়ার দেখিলেন, ক্ষেত্রে শশ্ত নাই, 

পথে তৃণাদি পর্যন্ত নাই । শক্র সে সমস্ত দগ্ধ করিয়া দিয়াছে । তিনি 

অগ্রনর হইলেন । দেখিলেন, দাজ্জিলিংএর নিকটবর্তী পাঙখাবাড়ীর 

প্রস্তরসেতু আর নাই-_তাহার স্তস্ত বিচুণিত 
হইয়াছে । হিমানী-ভ্রষ্টা অপেক্ষাকৃত সন্কীর্ণ-শরীর। 

গিরিনদীর প্রবল শআোত পর্বতগহ্বরে গঞ্জন করিতে করিতে বহিয়া 

চলিয়াছে। তরী নাই, ভেলা নাই, সেতু নাই; সেতুরক্ষার নিমিত্ত 
যাত্রাকালে সংস্কাপিত পাঠানসেনা বা সেনাপতি কেহই তথায় নাই ! 

মহম্মদ-ই-বক্তিয়ার বুঝিলেন, কামরূপ হইতে হিন্দুগণ আসিয়া এই 

অনর্থ ঘটাইয়াছে। তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইলেন । ভাবিলেন, কোন 

নিরাপদ স্থানে অপেক্ষা করিয়৷ ভেলা ও তরী নিন্নীণ করিবেন। (২) 

তিববত-অভিযান 

প্রত্যাবর্তন 

(১) 2 22০2/4-25252/2 57011196৮০1. 11520. 3099312. 

(২) 292/-1-1/65272 ) [11100 ৬০1. 1], 1. 212. 
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চারিদিকে অন্বেষণ করিতে করিতে বক্তিম়্ার দেখিলেন, ঘন 

পঞ্জাবলীর অন্তরালে একটী দেব-মন্দিরের চূড়া দেখ! যাইতেছে । 
শুনিলেন, উহা! দর্শনে নয়নমনোহর, গঠনে স্বদূঢ়-ন্বর্ণ ও রৌপ্য নিশ্মিত 

্মৃত্তিগুলি উহার অভ্যন্তরে পূজা লাভ করে। তিনি সেই মন্দিরে 
আশ্রয় লইলেন। কামরূপরাজ ইতিপূর্বেই শৈলসেতু চূর্ণ করিপদ্াছিলেন, 
এখন তাহার আদেশে দলে দলে হিন্দু সৈন্য আসিয়। মন্দির অবরোধ 

করিতে লাগিল । স্থদুঢ বংশখণ্ড সকল প্রেরিত করিয়। তাহারা মন্দির 
বেষ্টন করিতে লাগিল; বংশ-প্রাচীব ছুর্ভেগ্ভ হইতেছে দেখিয়া পাঠানগণ 

কোন ক্রমে উহার একটা স্থান ভগ্র করিয়া গিরি-নদীর খর তবঙ্গে অশ্বসহ 

ঝম্প প্রদান করিল--মনে করিল উহ! অতিক্রম কবিবে। 

পশ্চাদ্দাবমান হিন্দুসৈন্য জয়োল্লাসে গঞ্জন করিয়া উঠিল। যে সকল 

পাঠান নদীশ্বেতের আশ্রয় লইল না, তাহার! তরবারির আঁখাতে খণ্ড- 

বিখগ্ড হইয। গেল! পবপারে উঠিয়। মহম্মদ-ই-বক্তিয়ার দেখিলেন, 

তাহ।র বিপুল বাহিনীর মধ মাত্র শত মোধ জীবিত রহিয়াছে ! 

মৃহম্মদ-ই-বক্তিয়ার দিনাজপুরের পুনর্ভবাতীরে বর্তমান দমদম! বা 

প্রাচীন দেবকোট বা দেবীকোট নামক নবগঠিত পাঠান-রাজধানীতে 

উপনীত হইয়। পরাজয়ের দারুণ ক্ষোভে ও শোকে 

জর্জরিত হইয়া অন্ুচব আলীমর্দনেব ছুরিকাঘাতে 

মুতামুখে পতিত হইালন। তীহার দ্বাদশ বর্ষের রাঁজত্বকাহিনী নিহত 

পাঠান সৈনিকদিগের রোরুগ্যমান পরিজনবর্গের কাতর মন্মোচ্ছাসে 

অভিশপ্ত হইয়। সমাপ্ত হইল! (১) তিনি সমাধিলাভ করিলেন বটে, 

কিন্ত যে নবরাজ্যের সুচনা করিয়া গেলেন, তাহা তখনই বঙ্গে স্থপ্রতিষ্ঠিত 

হইতে না পারিলেও তিনশত বর্ষ পর্যান্ত নিয়ত রণ-কোলাহলের কারণ 

সমাধি 

(১) 7227%/-1-2/25274 715210100৬০] 1, 72. 3, 
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হইয়াছিল। বক্তিয়ারের আগমনের ৬০ বৎসর পর এঁতিহাসিক 

মিন্হাজ এদেশে আসিয়া দেখিয়াছিলেন, পূর্ববঙ্গে বা বিক্রমপুরে 

লক্ষ্মণসেনের পুত্র সগৌরবে রাজত্ব করিতেছেন। যদ্দি ইহাই সত্য হয়, 
তবে বলিতেই হইবে, বক্তিয়ার কথন ও বঙ্গজয় করেন নাই ৷ লক্ষ্ষণা- 

বতীর নিকটবর্তী কয়েকটী পরগণ। মাত্র তিনি দখল করিয়াছিলেন ! 

মহম্মদ-ই-বক্তিয়ার খিলিজির দেহাবসানের কয়েক বর্ষ মাত্র পরেই 

যখন গিফ্বাস্উদ্দীন গৌড়ের স্থলতান হইয়া! রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট 

ছিলেন, তখন তাহাকে বঙ্গের পূর্বভাগের কতকগুলি 

রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। সুতরাং 

দেখা যাইতেছে যে, তখন পধ্যন্ত হিন্দু-ভূম্বামিগণ 

পাঠান-ভূপতিকে স্বীকার করিয়। লন নাই! (১) শ্রীধর দাসের গ্রন্থ 

“সদুক্তিকর্ণামৃত” যে বৎসর সমাপ্ত হইয়াছিল, তাহার পরের বৎসর 

(১২০৬ খুঃ) গৌড়বঙ্গ ভূপাল লক্ষ্মণসেন ব্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন বলিয়া 

কথিত হয়। সেই সময় হইতে ১২৮৩ খুষ্টাব পর্যন্ত তুক্-প্রভঞ্জন বার বার 
গৌড়বঙ্গের মন্দিরদ্ধারে ভীষণ আঘাত করিয়াছে, কখনও ব| সেই 

সিংহদ্বারের একদেশ ভাঙ্গিয়াও ফেলিয়াছে-_কিন্ত প্রবেশ করিতে পারে 

নাই! স্বয়ং মিন্হাজ এইরূপ চারিটী অভিযানের কাহিনী তাহার 
তবাকৎ-ই-নাঁসিরি গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন । এই স্থদীর্ঘকালের মধ্যে 

লক্ষ্ণসেনের পুত্র বিশ্বরূপ এবং কেশব এবং সেনবংশের আর কোন্ কোন্ 

নরপতি ও দন্ুজমাধব বঙ্গের বা পূর্ববঙ্গের জয়স্বন্ধাবার বিক্রমপুরে এবং 

গৌড়ে রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাহ। এখনও নির্ভরযোগ্যরূপে 

নির্ণীত হয় নাই । রাজনগরী বিক্রমপুরের অবস্থান যে কি তাহাও এখন 

স্বলতান গিয়াস 

উদ্দীন 

(১) 72172 794 22,225 329 200 ১£22৮৮/%5 4775/9৮/ 97 22%22/-- 

1১65 (32172219251 701) 242£4/2-25252/2 5 1২2561১7255 269 

2700 558. ১১০ 



পাঠান-বন্যা ২৮৩ 

নানা তর্কজালে সমাচ্ছন্ন! যাহ! হউক, অভিযানগুলির ফল দেখিয়! 

ইহাই মনে হয় যে, সেনবংশাবতংসগণ সত্য সত্যই গর্গ-যবন-কুলের 
প্রলয়-কালকুত্র ছিলেন । তাহাদের বীর বঙ্গসেন! প্রাণ দিয়াছে-_মান 
দেয় নাই! স্থদীর্ঘকালের চেষ্টাতেও পূর্ববঙ্গ পাঠানের অধীনে আসে 
নাই--ঘাত-প্রতিঘাতে অন্যুন একশত বৎসর কাটিয় গিয়াছে! 

গিয়াস্উদ্দীন খন গোৌড়ের অধিপতি, স্থুলতান আলতামস্ তখন 
দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আলতামস্ লক্ষমণাবতী আক্রমণ 

করিলে পর বঙ্গের মুসলমান-নৌশক্তি তাহাকে প্রত্যাবর্তন করিতে 

বাধ্য করিয়াছিল । জাজনগর, বঙ্গ ( পূর্ববঙ্গ ), কামরূপ এবং তীরহুতের 

অধিপতিগণ তাহার নিকট উপডঢৌকন প্রেরণ করিতেন-__লখনোর 

তাহার নিকট আনত হইয়াছিল । গিয়াস্উদ্দীনের সদ্ধবগার, দয়া ও 
উদ্দারত। তাহাকে লোকের হৃদয়ে স্থান দিয়াছিল। স্থতরাং বঙ্গদেশে 

সৈন্য সংগ্রহ করা তীহার পক্ষে দুরূহ হয় নাই; তাহার শাসনকালে 

সাধাবণ প্রজাদিগের সহিত রাজসৈন্যের কোনও বিরোধ ছিল ন1। 

(১) ইহার 'প্রায় ৩৭ ব্সর পর গৌড়ের স্থলতান তোঘন্ খা রণতরী 

ও সৈন্যসহ অযোধ্যার সীমান্তে কাড়া পধ্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। (২) 

ইহ হইতেই স্চিত হয় যে, অন্ততঃ কিছুদিন পধ্যস্তও বঙ্গশক্তি কাড়। 

পধ্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল । এতিহাসিক মিন্হাজ পথিমধ্যে সথলতানের 

সহিত্ত মিলিত হইয়া লক্ষ্ণাবতীতে আগমন করিয়াছিলেন । তোঘন্ 

খ। যে কাড়া প্রদেশ বঙ্গসাত্াজ্যের অন্তর্গত করিতে চাহিয়াছিলেন, 

তাহাতে সন্দেহ নাই । (৩) তিনি দীর্ঘকাল পধ্যন্ত সসৈন্যে তথায় 

অবস্থানও করিয়াছিলেন ' তোঘন্ খার শাসন সময়েই পূর্বব-পরিচ্ছেদে 

(১) 7262/2/-7-25272 7 2///92 ৬০] 11, 11) 316-219. 

(২) £8% 7১ 543. 
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১৮৪ বাঙ্গালীর বল 

বণিত কটাসিনের যুদ্ধ ঘটিয়াছিল। এতিহাসিক সে পরাজয়-বার্তী 

গোপন করিয়া কহিয়াছেন যে, চেংগিজ খার সৈম্তগণ লক্ষ্ণীবতী আক্রমণ 

করিযাছিল ! 

মহম্মদ-ই-বক্ভিয়ারেব সমাধিলভের পঞ্চত্রিংশ বর্ষ পরই কটাসিনে 

হিন্দুবীর তাহাদের শুরত্বেব পরিচয় দিয়া অমর হইয়াছিল। কটাসিনেব 
স্বৃতি তখনও বিলুপ্ত হয় নাই,_-কটাসিনে অজ্জিত 

কলঙ্কলাঞ্চন তখনও গোৌঁড়ের রাজনিংহাসনকে 

মূলিনই রাখিযাছিল--যখন তাতার ক্রীতদাস 

স্থলতান মুঘিস্ উদ্দীন বঙ্গের উত্তব-পূর্বদিকের রাজন্য-সম।জের সহিত 
যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন। ত্রিপুবাপতি তাহার সহিত যুদ্ধে পরাজিত 

হইয়াছিলেন। বাঙ্গালার হিন্দুগণ যে তখনও যুদ্ধ করিত, ইহা হইতেই 

তাহ! বুঝিতে পারা যায়! কথিত হয় যে, মুঘিস্ উদ্দীন এই সকল যুদ্ধের 
জন্য বহু নৈন্য সংগ্রহ কবিয়াছিলেন । (৯) সেজন্য তাহার বঙ্গের বাহিরে 

যাইবার প্রয়োজন হইযা থাকিলে ও বঙ্গদেন হইতেও সৈন্য সংগ্রহ করিতে 

হইয়াছিল, টি অল্প দিনের মধ্যে “9০7 11176070115 21779” 

সংগৃহীত হইতে পারিত ন|। 

বাঙ্গালী তখনও যুদ্ধ করিত। ইহার দশবংসর পরও দেখিতে 

পাই_-একজন হিন্দু নৃপত্তি আপনাকে ণপরমেশ্বর পরম সৌগত 

পরমরাজাধিরাজ শ্রীমদ্গৌড়শ্বর” বলিয়। অভিহিত 

করিতেছেন । তাহার শোধ্য-কাহিনী জানিবার উপায় 

আছে কি না সন্দেহ, কারণ তার কালই এতদিন 

নির্ধারিত ছিল না। নবাবিষ্কৃত “পঞ্চ রক্ষা” নামক বৌদ্ধ গ্রন্থের 

পাদটীকা হইতে এতকাল পর পরমরাজাধিরাজ মধুসেনের শুধু কালই 

সুলতান 

মুধিস্ উদ্দীন 

পরম রাঁজাধিরা্ 

মধুসেন 

(১) 5£2222725 £275427 07 772%222, 1১, 79 (38708979251 720.) 9০04. 



পাঠান-বন্তা। ১৮৫ 

নির্ধারিত হইয়াছে । উহা ১২১১ শক বা ১২৮৯ থৃষ্টাব্ঘ বলিয়া কথিত 

হয়। (১) 

মুঘিস্ উদ্দীন স্বাধীনতা ঘোষণ! করিয়াছিলেন । স্থৃতরাং দিলী 

হইতে সাহায্য পান নাই। দিল্লীর সেনা তাহার বিরুদ্ধেই অস্ত্র 

ধরিয়াছিল। দ্িলীর সুলতান সংবাদ পাইবামাত্র 
ব্যস্ত হইয়| দুইবার সেন! প্রেবণ করিলেন । বঙ্গসৈম্ 

তাহাদিগকে পবাজিত করিয়া দেশ হইতে বাহির করিয়। দ্রিল। বঙ্গ- 

বাহিনী পবাভৃত হইল না দেখিয়া ক্রোধান্ধ সুলতান মনে করিলেন, 

তাহার সেনাপতি আমিরর্৫থ(ই অকন্ণা ! সেই অপরাঁপে তাহাকে ফাসি 

কাষ্ঠে প্রাণ দিতে হইল ! (২) 

স্বলতান স্বয়ং রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলেন । অসংখ্য রণতরী তাহার 

সৈন্য লইয়া গঙ্গ! ও যমুনার খবআত অতিক্রম 
করিল। তুগ্রিল বঙ্গ হইতে মসৈন্যে যাত্রা করিলেন । 

স্থলতানের রোষ আদুষ্টের মত তগ্রিলের অন্গমন করিল। 

র।জ। “নুজ রায়” তখন পর্পবঙ্গেব রাজশানী সোনারগার স্বাধীন 

নবপতি । গোৌড়ের পাঠানভূপতি তখনও তাহার মস্তক অবনত করিতে 

পারেন নাই, দিল্লীর সুলতান তখনও তাহাকে 

বশ্যতা স্বীকার করাইতে পারেন নাই! তাহার 

প্রবল পরাক্রম তখন বঙ্গে এবং বঙ্গের বাহিরেও স্থপরিচিত ছিল। 

তুগ্রিল যাহাতে মেঘনাব খরতরঙ্গে তরণী ভাসাইয়া পলায়ন করিতে না 

পারেন, সুলতান সে জন্য দন্ুজরায়ের শরণাপন্ন হইলেন । বাজ। দন্ুজ- 

রায়ের বহু রণতরী ছিল;' তিনি স্বলতানের অনুরোধ রক্ষা করিতে 

আমির খার প্রাণদণ্ড 

হুলতানের রণযাত্র। 

রাজা দন্ুজ মাঁধৰ 

(১) নারায়ণ_দ্বিতীয়বর্ম, ১৬৫ পৃষ্ঠী ।__মহামহোপাঁধায় ৮পগ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্ী। 

বাঙ্গালার ইতিহা'ল, দ্বিতীয় ভাগ, ১০ পৃষ্ঠ । ৬ রাখালদাম বন্দোপাধ্যায় । 

(২) 727/1:7-4-2/792574/2 7 8111090 ডি০91 111) 1১১8 



১৮৬ বাঙ্গালীর বল 

সম্মত হইলেন। (১) ইহ| হইতেই প্রাচীন পূর্ববঙ্গের নৌশক্তির 
পরিচয় লাভ করিতে পার! যায়। দন্ধজরায়ের প্রকৃত নাম কি ছিল, 
তাহাও এখন নান] তর্কের বিষয় ইইয়াছে। তিনি দন্ুজরায়, দন্দুজমাধব, 

ধিনাজরায়, নোজা, দনৌজা রায় প্রভৃতি নানা নামে মুনলমান-রচিত 

ইতিহাসে পরিচিত । দন্থুজমাধব বা দন্ুজমর্দনের সত্য পরিচয় অবিষ্কার 

করিবার জন্য এতিহাসিকগণ বহুদিন হইতেই চেষ্টা: করিতেছেন। 

তাহার (বিক্রমপুর) আদাবাড়ী-তাত্রশাসন হইতে জান] যায় যে, তিনি 

দেববংশ নামক একটী নবীন রাজবংশেব প্রতিষ্ঠাতা । কথিত হয়, তাহার 

প্রকৃত নাম ছিল দশরথ দেব । দরন্থুজমাধব হিল বিরুদ মাত্র। তাহার 

মুদ্রার নাম ছিল নারায়ণ মুদ্রা--উহ| সেন ভূপালদের সদাশিব মুত্র! নহে । 

তিনি যখন গৌড়-রাজ্যের অধিকারী হইয়াছিলেন খন ইহাই অন্তমান 
হয় যে, তিনিই সেন-রাজবংশের উচ্ছেদকর্ত। । সেন-বংশের বিলোপ- 

সাধন কবে ঘটিয়াছিল তাহা জানি না, তবে দেখিতে পাই দশরথদেব 

দন্থুজমাধবের কালেও বিক্রমপুর পূর্ববঙ্গের রাজধানী ছিল। কিন্তু 

তিনি সোনারগার রাজ। বলিয়। জিয়াউদ্দীন বরণীর তারিখ -উ-ফিরোজ- 
শ[হীতে পরিচিত হইয়াছেন। বিক্রমপুরের প্রতিষ্ঠা ৪ প্রাধান্য হয়ত 

এই সময়েই বিলুপ্ত হইয়া তাহার স্থলে স্থবর্ণ গ্রামের নব অভ্ভাদয় ঘটিয়া 

থাকিবে । এই সময়ে “পরমেশ্বর পরম সৌগত--পরম মৃহারাজাধিরাজ 
__শ্রীমদ্ গৌড়েশ্বর মধুসেন” পূর্ববঙ্গে রাজত্ব করিতেন। তখন গৌড় 
ছিল মুসলমানের রাজ্য । সুতরাং মধুসেন সম্ভবতঃ বিক্রমপুরেরই রাজা 
ছিলেন এবং দ্শরথদেব-দজমাধবের প্রতিদ্বন্দী হইয়াছিলেন। তখন 

হয়ত গৌড়রাজ্য বলিতে শ্রাবিক্রমপুর রাজ্য বুঝাইত। এই সময়ে 
এই ছুই পরাক্রাস্ত ভূপতির মদ্যে গৌড়রাজ্যের আধিপত্য লইয়৷ ষে 

(১) 72%777%-1-27925//2/2 7 121106 ৬০] 111) (১116. 
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পাঠান-বন্ত। ১৮৭ 

সকল যুদ্ধ হইয়াছিল তাহ! প্রধানত: বাঙ্গালী হিন্দুযোধের সঙ্গে বাঙ্গালী 
হিন্দুযৌধের বলপরীক্ষার কাহিনী । সে কাহিনী এখন কুহেলি- 

সমাচ্ছন্ন। কেহ কেহ অন্মান করেন যে, এই সকল যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে 
দেশে যে উপদ্রব ও অশান্তি উপস্থিত হইয়াছিল, কবি কৃত্তিবাস 

তাহাকেই বঙ্গদেশের প্রমাদ বলিয়া আত্মপরিচয়ে বর্ণনা কবিয়াছেন :-_ 

বঙ্গদেশে প্রমাদ হইল সকলে অস্থির | 

বঙ্গদেশ ছাড়ি ওঝ| আইল গঙ্গাতীর ॥ 

দিল্লীর স্থলতান গিয়াস্উদ্দীনের পৌত্র রুকন্উদ্দীনের মুদ্রায় 

সর্ব প্রথমে বঙ্গদেশের উল্লেখ দেখা যায়। রাজ্য জয় করিয়া নব-বিজিত 

রাজ্যের উল্লেখ করিয়া মুদ্রা প্রচার কর! সেকালে বিজেতৃগণের একটা 

প্রধান কাধ্য ছিল। মুদ্রায় বঙ্গদেশের উল্লেখ দেখিয়। মনে হয়, রুকন্- 

উদ্দীন ১২৯১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৩০১ খৃষ্টানদের মধ্যে কোনও সময়ে পূর্ববঙ্গ 

জয় করিয়াছিলেন_হিন্দুর স্বাধীনত। চিরতরে অস্তমিত হইয়াছিল! 

সেনরাজ, মধুসেন ও স্থবর্ণগ্রামরাজ, দশরথদেব-দনুজমাধবের মধ্যে ষে 
আত্মঘাতী কলহ উপস্থিত হইয়াছিল তাহারই ফলে বঙ্গ ব৷ পর্বববঙ্গ 

মুসলমানের হইয়া গেল! লক্ষ্পণীবতী ইহার বহু পূর্ব হইতেই পাঠান- 
দিগের করতলগত ছিল । 

বঙ্গরাজ মধুসেন, স্বর্ণ গ্রামপতি দশরথদেব-দন্থজমাধব, লক্ষ্মণসেনের 

প্রায় সমকাঁলবর্ভী কুমিল্লার সন্িকটস্থ বর্তমান পাটিকারার ভূপতি 

রণবস্কমূল্ল এবং তাহার বংশধরগণ ও চট্ট গ্রাম জেলার শ্রীদামোদর গ্রভৃতি 
ব্গদেশের স্বাধীন ভূম্বামিগণ যদি প্রথম হইতেই মিলিত হইতে 

পাঁরিতেন, তাহা হইলে .তুরষ্ব-প্রভগ্গনের বিক্রমকালে বাঙ্গালার ইতিহাস 
ভিন্ন মুত্ি ধারণ করিতে পারিত | কে বলিতে পারে যে, নবাগত পাঠান 

শক্তির শতাব্দীব্যাপী বঙ্গ বিজয়-চেষ্ট। ব্যর্থতার কলঙ্কে লিপ্ত হইত না! 

উত্তর-ভারতে একদিন যাহা ঘটিয়াছিল, পাল-অধ্যুষিত বঙ্গে যাহা 
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ঘটিয়াছিল-_সেন-দশরথ-রণবস্ক-দ্রামোদর শাসিত বঙ্গে আবার তাহাই, 
ঘটিল। 

বঙ্গে খন মুসলমানদিগের জয় পতাকা শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর' 

হইতেছিল, আধ্যাবর্তের স্বাধীন নৃপতিগণ তখন আপন আপন রাজ্য- 

রক্ষার জন্থই নিয়ত ব্যস্ত থাকিতেন ; চেদী, চন্দেল্স, 

পরমার ভূপগণ অত দূরে থাকিয়া এবং সর্বদা 

মুমলমান-সংঘর্ষের ভয়ে সশঙ্কে কাল যাপন করিয়। 

স্থদূর বঙ্গের স্বাধীন হিন্দুরাজগণের গতি কি হইল তাহা দেখিবার 

অবসর পান নাই এবং সমবেত হইয়। হিন্দশক্তি-বিকাশের 

প্রয়োজনীয়তাও বোধ হয় তাহাদেব অন্তবে জাগ্রত হয় নাই! শুধু 

নিছেদের বড় করিবার চেষ্টাই ছিল তীহাদের একমাত্র চেষ্টা । বঙ্গের 

প্রতিবেশী কলিঙ্গ ভূপতিগণ তখনও বিক্রমশীল বলিয়া! পরিচিত ছিলেন, 

এবং বাঙ্গালার সেন-রাজদিগের সহিত সম্মিলিত হইলে হয়ত বা 

বাঙ্গালার কাহিনী অন্যরূপ হইতে পারিত। কিন্তু তাহাদের চেষ্ট। ছিল 

দক্ষিণ-বঙ্গ আত্মসাৎ করা। স্থযোগ বুঝিয়। দক্ষিণ-বঙ্গের পশ্চিম ভাগ 

তাঁহারা অধিকারও করিয়াছিলেন। উত্তরে ছিল প্রতিবেশী কামরূপ 

রাজা । কিন্তু পূর্ববঙ্গ হিন্দু নুপতিদিগের গৌরব-বিভব বিনষ্ট হইবার 
বহু পূর্বেই আহোমদ্রিগের আক্রমণে কামরূপ রাজা বিধ্বস্ত ও বিনষ্ট 

হইয়াছিল। কামরূপ-রাজ্য হৃতশী করিতে আহোমদিগের প্রায় শতবর্ষ 

প্রয়োজন হইয়।ছিল। আরাকানের মগ-জলদস্থযদিগের শক্তি দিন দিন 

এত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল যে, তাহারা আরাকানে সমুদ্রপথে আসিয়া 

প্রান্ত সীমায় অবস্থিত নদীতীরবর্ভট জনপদ সমূহ সম্পূর্ণরূপে লুন 
করিতে লাগিল । যাহারা অস্ত্রের মুখ হইতে নিজেদের রক্ষা করিতে 
পারিল, তাহারাও দূর দূরাত্তরে পলায়ন করিল। ফলে, দক্ষিণ-বঙ্গ ক্রমে 

ভীষণ অরণ্যে পরিগ্রত্ হইয়া গেল । পরকালবর্ভী সেনরাজগণ একদিকে 

বাঙ্গালার হিন্দুর।জ্যের 

বিলোগ 
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মগ ও অপরদিকে মুসলমানের আক্রমণে ধীরে ধীরে এমন বিধ্বস্ত হইয়! 
পড়িলেন যে, পাঠান-শক্তির সহিত শেষে আর বল-পরীক্ষায় কৃতকার্য 

হুইতে পারিলেন না। .বক্ভিয়ারের মৃত্যুর পর যে বাঙ্গালার সামান্য 
কয়েক ক্রোশ স্থান মাত্র-_গঙ্গার উত্তরে দ্রিনাজপুর জেলার দেবকোট 

হইতে দক্ষিণে লক্ষৌর পর্যন্ত ভূভ।গ, মুনলমানের করায়ত্ত হইয়াছিল-_ 
এইভাবে ক্রমে ক্রমে সেই বাঙ্গালায় হিন্দুরাজদিগের শাসন-কাহিনী শুধু 

স্বতিমাত্রেই পধ্যবণিত হইয়া গেল! রাজসিংহাসনে যদিও হিন্দু রাজা 

রহিলেন ন| বটে, কিন্তু বাঙ্গালী-সেন। বাঙ্গাল। দেশে যেমন আগেও ছিল, 
তখনও তেমনি থাকিল এবং ত1খকালীক মুসলমান রাজাদিগের শক্তি 

বৃদ্ধি কবিতে লাগিল-_নতুব। সুদূর উত্তর-ভারত হইতে সেনা আনিয়। 

বাঙ্গালার স্ুলতানগণ কখনও ব। নিজেদের মধ্যে এবং কখনও বা দিল্লীর 

কর্তাদিগের সহিত নিয়ত যুদ্ধ কলহে লিপ্ত থ|কিতে পারিতেন না । 

সোনারগ। হিন্দু বীরের লীলাক্ষেত্রবউহ। পাঠানের আশ্রম । 

চতুর্দশ তাঁবীতে ঘখন আরাকানের মগেরা পুব্ববঙ্গ আক্রমণ 
করিয়াছিল, সোনারগায়ে তখনও স্থরক্ষিত রাজপুরী 

ছিল। রাজপ্রানাদের সম্মুখেই স্থবিস্তৃত পরিখ। 

এবং পরিখার উপর চলং-সেতু একদিন বিরাজ করিত । (১) আজিও 

পরিখাতীরে একটা প্রাচীন সেতুর পুরোভাগে ষে ধ্বংসাবশেষ পরিদৃষ্ 
হয়, তাহা পুরপ্রবেশের তোরণের কন্কাল-রাশি বলিয়া পরিচিত। 

পরবর্তীকালে যখন ইবনবতুত। স্থবর্ণগ্রাম হইতে অর্ণবপোতে আরোহণ 
করিয়া যবছীপে যাত্রা করেন, তখনও উহা পাঠানাধিকারে ুর্তেছ্য 

রাজদুর্গের অংশরূপে বর্তমান ছিল। পঞ্চম শতাব্দীতে চীন-দূত 

মাহুয়ান (২) এবং ষোড়শ শতাব্দীতে রাল্ফ ফিচ স্ববর্ণগ্রাম দর্শন 

(১) চাকার ইতিহাস- শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রাঁয়। 
(২) /. 7. 4. 5. (189০)-- 210025৯0০০9 ০৫ 06 71778900]) 01 

13677£5] 1১% 06016 চ1)111115. 

সোনার গ। 
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করিয়া উহাকে বঙ্গদেশের অতি প্রধান বন্দররূপে বর্ণনা করিয়া 

গিয়াছেন। 

দশরথদেব-দন্জমাধব-_-একদিন ধাহার সহিত দিল্লীর স্থুলতাঁনও 

সন্ধিবন্ধনে আবদ্ধ হইতে বাধা হইয়াছিলেন, তিনি যেমন অধুনা 

বিস্বতচতুর্দশ শতাব্দীতে সোণারগ। এবং 

লক্ষণাবতী ব| গৌডের পাঠান-অধিপতিদিগের 

মধ্যে নিত যে দ্বন্দ ও সংঘর্ষ ঘটিত, তাহাও তেমনি 

এখন অপরিচিত হইযাছে ' “ইবন্বতৃতা ঘখন বঙ্গঈদেশে আগমন 

করিয়াছিলেন, তখন সোণারগার রাজধানীতে ফকরুদ্বীন মোবারক 

শ1 এবং লক্ষণীবতীতে আলাউদ্দীন আলী-ছুই বাজধানীতে এই 
দুইজন মুললমীন শাসনক্তা প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, এবং তাহাদের দুইজনের 

মধ্যে ঘোর প্রতিদ্বন্দিতা চলিতেছিল। সেই সমর জলযুদ্ধে স্থবর্ণগ্রাম 
এবৎ স্থলযুদ্ধে লক্ষ্ণাবতী প্রসিদ্দিসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। ইবন্- 
বতৃতার বর্ণনার, বঙ্গদেশের এই ছুই রাজধানীব নৌবলেব ও বাহুবলের 

বিশদ বিবরণ দেখিতে পাই । বর্ষার ময় নৌবলের সাহায্যে মোবারক 

শা যখন লক্ষমণীবতী আক্রমণ করিতেন, তখন তাহার প্রভাব অপ্রতিহত 

বলিয়। প্রতীত হইত । আবার যখন বর্ষান্তে স্থলপথে অগ্রসর আলি-শ| 

পূর্বববঙ্গ-লুষ্ঠনে প্রবৃত্ত হইতেন, তখন তীহাকেই লোকে অত্যধিক 
প্রভাব-সম্পন্ন বলিয়া মনে করিত ।” (১) 

ফকরুদ্দীন তারিখ-ই-ফিরোজশাহী গ্রন্থে করা” নামে পরিচিত | 

কথিত হয় যে, তিনি লক্ষণাবতীর শাসনকর্তীকে নিহত করিয়া এবং 

লক্ষণীবতীর রাজকোষ লুণ্ঠন করিয়া সাতরগা ও সোণারগ। অধিকার 

করিয়াছিলেন । সোণারগার শাসন-কর্তা বহরাম খাঁর মৃত্যুর পর এই 

০ পৃথিবীর ইতিহাস-_-গর্থ খণ্ড ২৪০. পৃষ্ঠা _৬দুর্গাদাস লাহিড়ী । ০. £ 272 
2/01/0265 21 287 57242 

সোণাবগ? ও 

লঙ্গ্পণাব্তী 
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রাজবিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল। ফকরুদ্দীন যাহাদিগের সাহায্যে 
জনললাভ করিগ্বাছিলেন, তাহার| ইরান ব। তুরাণের সমর-ব্যবসায়ী বলিয়। 

পরিচিত নহে__জিয়াউদ্দীন বার্ণী কর্তৃক তাহারা বঙ্গ-সৈন্ত নামে 

অভিহিত । (১) 

ক্রবর্ণ গ্রামে পাঠানরাজ্য সংস্থাপিত হইবার কিছুকাঁল পর সামস্উদ্দীন 

ইলিয়াস শাহ বঙ্গের হিন্দু ভূম্বামীদিগেব সাহাঘো পূর্ববঙ্গের নানা 

স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তখনকার ভূম্বামী- 

দিগেব শক্তি ইহা হইতেই সুচিত হয়। তাহার 

নেতৃত্বে বঙ্গসৈন্য ত্রিপুরার কিয়দংশ জয় করিয়াছিল, বিহার অধিকার 
কবিযাছিল, তীরভুক্তি লুণ্ঠন করিযাছিল । (২) পাল ও সেন-রাজদিগের 

প্রতিষ্ট।র পূর্বের অধুনা বিশ্বত কুমার (৩) নামধের কোন পূর্বববঙ্গ-নৃপতি 

একবার চীন সম্মাটের সহিত সৌখ্যবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া মগধের বিরুদ্ধে 

অপি ধারণ করিযাছিলেন, পাল-রাজগণ সমগ্র ভারতে বঙ্গের বিজয়কেতন 

উড্ডান কবিয়ছিলেন, পেনভূপালের বিজরী গৌড়-বঙ্গ সেনা একদিন 

বাবাণপীতে বিজয়ন্তন্ত স্থাপন করিয়াছিল-_পাঠান-ভূপতির নেতৃত্বে 
বঙ্গসৈন্ত একদিন অযোধ্যা প্রবেশ করিয়া বীরকীত্তি স্থাপন করিয়াছিল। 

সাহসী নায়কের অধীনে আবার তাহার! প্রমত্ত ভৈরবের মত অগ্রসর 

হইল । 

বিজয়ী বঙ্গসেন। 

জয়গব্বিত ইলিয়াস্ শাহ দিল্লীর কর্তৃত্ব অস্বীকার করিলেন । স্ৃলতান 

(১) াথা])0 200105 2571271/ 07045001190 7205 1321) 

(00501770101 1,210101721110) %0 ০0 1015 ৮৮165 800 ঠি)]] ২০? 22%/- 

7-175792 5142 : 7৮০11100, ৬০] 111) 1219, 242-242. 

(২) £১:7/22-£5 ৩ 02272--1), 99. 

7262/:2/-7-44/26422) 0,244. 

74777/-1-7/7925//2/ € 3201), 

(৩) পৃথিবীর ইতিহাস, ৪র্থ খণ্ড, ২৩৮ পৃষ্ঠ1।-_৮দুর্গাদা লাহিড়ী । 



১৯২ বাঙ্গালীর বল 

ফিরোজশাহ তখন সপ্ততি সহস্ত্র খানেমুল্ক, ছুইলক্ষ পদাতিক, ষষ্টি সহজ 

অশ্বারোহী, এক সহশ্র কিস্তিহা-ই-বান্দ-কুশ। 
( রণতরী ) এবং ৪৭* রণহন্তী লইয়া দিল্লী হইতে 

ুদ্ধার্থ যাত্রা! করিলেন। এই মহতী চমূর সম্মুখে 
যাহার। অসি হস্তে দণ্ডায়মান হইয়াছিল, তাহারা মুসলমান এতিহাসিক 

কর্তৃক “ব্ঈসৈন্/, আখায় অভিহিত। তাহার। কি ভীরু ছিল? 

গঙ্গ। ও কৌশিকী যে স্থানে মিলিত হইয়াছে, সামস্উদ্দীন ইলিফ়াস্ 

সেই স্থানে বঙ্গসেনার বাহ রচন। করিলেন। দিলীর স্থলতান 

দ্রেখিলেন__তথায় নদী অতিক্রম করা অসম্তব। 

নদীতীর অবলম্বন করিয়। তিনি চম্পারণ্যে প্রস্থান 

করিলেন এবং হন্তিদ্বারা সেতু নিশ্মাণ করিয়া নদী অতিক্রম করিলেন। 

স্থলতান কৌশিকী উত্তীর্ণ হইয়াছেন শুনির। সামস্উদ্দীন সসৈন্যে গৌড়ে 

ফিরিয়া আসিলেন এবং দুর্তেছ্চ একডালা দুর্গে আশ্রয় লইলেন । 

বীর বাঙ্গালীর হৃদয়শোণিতে রঞ্জিত একডালার অবস্থান লইয়। 

বহু মতভেদ দৃষ্ট হয়। কেহ ইহাকে পাতুয়ার নিকটে স্থাপিত করেন, 

কেহ পুনতবাতীরে, কেহ গৌড়ের নিকটবর্তী 

সাগরদীঘির অনতিদূরে এবং কেহ বা ঢাক! জেলায় 
এই বারিবেষ্টিত একদ। ছুর্ভেছ্য দুর্গ অবস্থিত ছিল বলিয়া কহিয়৷ থাকেন । 

ঢাকা জেলায় আজিও একটী অর্চন্ত্রারুতি মুন্ময় দুর্গ-প্রাচীর নদীতীরে 

দণ্ডায়মান রহিয়াছে । সে নদীর বিস্তর এখন ৬০ হস্ত পরিমিত। 

উহা! স্থানে স্থানে ২৫।২৬ হস্ত পর্্যপ্ গভীর । এক সময়ে এই নদীই 

. সেই দুর্গের পরিখার কাধ্য করিত । নদীগর্ভ হইতে তীরভূমি এখনও এত 
উচ্চ যে, শত্রু আয়! তীরে উঠিতে পারে না। ছুর্গপ্রাচীর এখনও প্রায় 
ছুই মাইল.বিস্তৃত এবং একদিকে পরিধা দ্বারা স্থরক্ষিত। সে পরিখাও 
ক্ষুদ্র নহে- প্রশস্ত । প্রথম প্রাচীরের পরই আর একটী প্রাচীরের 

দিল্লীর স্থলতাঁনের 

রণযাত্র! 

হস্তি-সেতু 

একডাল। 



পাঠান-বন্য। ১৯৩ 

, ভগ্নাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারই অভ্যন্তরে সাদৃঢ 
২ সুরুজ প্রভৃতি অবস্থিত ছিল। ঢাকা-বিভাগের কমিশনর প্রত্রতত্ববিৎ 

মিঃ র্যান্কিন আমাকে বলিয়াছেন যে, তিনি মনে করেশ--বঙ্গবীর 
সহদেবের নামে এক সময়ে হয়ত এই ছুর্গ সহদেব-ছুর্গ নামে পরিচিত 

ছিল। স্থানীয় জনশ্রুতির “সহবেদ” সে কথ। ম্মরণ করাইয়া দেয়। 

পাঠান-গ্থলতান এক সময়ে একডালা ছুগ্গের নামকরণ কবিযাছিলেন 

আজাদপুব । (১) 

ফিরেজ শাহ ছুর্গের চতুদ্দিকে পরিখ! খনন করিয়। কামান 

বস।ইলেন। দিনের পর দ্রিন খণ্ড-যুদ্ধ চলিতে লাগিল । একদিন, ছুই 

দিন নহে দ্বাবিংশ দিন যুদ্ধের পরও ছুর্গ অধিকৃত 

হইল না! (২) প্রথম দিনের যুদ্ধ রির়াজ-উস্ 

সলাতিনে “রুধির-রঞ্জিত” বলির। বণিত। এঁতিহাপিক লিখিয়াছেন 

(য, মে দিন বারের দেহের ক্ষত আরক্ত গোলাপের ন্যায় দেখ! 

গিয়াছিল। 

“যাহারা বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমানগণকে রণভীরু কাপুরুষ সাজাইয়! 

ইতিহাস রচন!| করিয়। গিয়াছেন, তাহাদের কপোল-কল্িত উপাখ্যানের 

উপর আস্থা স্থাপন করিয়া, একালেব লোকে সেকালের এতিহামিক 

সত্যের উপর আস্থা স্থাপন করিতে ইতত্ততঃ করিলে, তজ্জন্ত কাহাকেও 

একডালার বুদ্ধ। 

(৯) 10100 75077227126 01 427 £5451277 ০0///472-- ৮5 13০ 1)01 3 

15571065 

মালদহের “ইংরেজবজার হইতে গড়ে যে রাস্তা গিয়ছে, সেই রাস্তা হইতে 

সাছুল্লাপুরে যাইবার যে রাস্তা আছে, একডাঁল। তাহার দক্ষিণে ছিল। ইহ) গ্রঙ্গাতীর 

পধ্যন্ত বিস্তৃত ছিল।” গ্ৌড়ের ইতিহাস-_এরজনীকাস্ত চক্রবর্তী-_৫৩ পৃষ্ঠা । 
7 777/-4-/7/92-5/2/2-1 22179 ৬০1 111, ৮, 298. 

(২) 4১7/22-£45 5214£2%- 0১, 10০0, 

১৩ 



১৯৪ বাঙ্গালীর বল 

ভৎসন। করিবার উপায় নাই।**-.**নৈসগিক কারণ-পরম্পরা যে সকল 

সামরিক ব্যাপারে কেবল বাঙ্গালীদিগকেই সর্ববাঁপেক্ষা অধিক পারদশিতা- 

লাভের যোগ্য করিয়া তুলিয়াছিল, তাহার জন্য সেকালের বাঙ্গালী 
স্বদেশে বিদেশে পরিচিত থাকিয়াও, এখন সকলের কাছেই অপরিচিত 

হইয়! উঠিয়াছে 1...আমর! যে সময়ের কাহিনী সংকলনে প্রবৃত্ত হ্ইয়াছি, 
তখনকার বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমান তাহাদের জর পরাজয়ে তৃল্যভাবে 

সহিষু হুইয়। স্বদেশের স্বাতন্ত্রয রক্ষার্থ কিরূপ অধ্যবসায়ের পরিচয় প্রদান 

করিয়। গিয়াছে, ফিরোজ শাহের ইতিহাসে তাহা কিয় পরিমাণে বিবৃত 

হইয়। রহিয়াছে |” (১) 

সম্মুখ সমরে জয়ের আশ। নাই দেখিয়া দিলীর স্থলতান কৌশল 

অবলম্বন করিলেন। “তিনি সসৈন্যে পলায়ন করিবার ভাণ করিয়া) 

গঙ্গাতীরে_-একডালা হইতে সাত ক্রোশ দৃরে_শিবির-সন্গিবেশ 
করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন । দেখিতে দেখিতে তুর্গমূল হইতে 

বাদশাহের বিপুল বাহিনী অন্তহিত হইয়া গেল, দুর্গবাসিগণ তাহার 

সন্ধান লাভ করিলেন না|” তাহার কৌশলজাল বুঝিতে পারিয়৷ সামস্- 
উদ্দীন দশ সহশ্র অশ্বারোহী, ছুই লক্ষ পদাতিক ও ৫০্টী হস্তী লইয়া 

দিলীর (২) টসন্তদিগকে অবিলম্বে আক্রমণ করিলেন। যুদ্ধে তাহার 

পরাজয় ঘটিল। সামস্-উদ্দীন কালবিলম্ব ন1 করিয় পুনরায় একডালার 

দুর্গে আশ্রয় লইলেন। ফিরোজশাহ আবার দুর্গ অবরোধ করিলেন ! 

এতিহাসিক আফিফ বলেন যে, দুর্গ অবরুদ্ধ হইলে স্থলতান যখন 
দেখিলেন যে, মুসলমাঁন-রমণীগণ একডালার ছাদের উপর সাশ্রলোচনে, 

(১) গৌড়-কাহিনী--ম্বর্গীয় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় । বঙ্গদর্শন, ১৩১৫) ভাদ্র । 

(২) 2 /2%-1-2/25 5/%2/%2, 2512, ০] ]]]) ০. 285. 



পাঠান-বন্ত। ১৯৫ 

মুক্ত বদনে দণ্ডায়মান, তখন তিনি মনোছুঃখে রণে ক্ষান্ত হইয়া দিল্লীতে 

প্রত্যাবর্তন করিলেন ! (১) 

এতিহাসিক আফিফ বলিতে চাহেন যে, স্থলতান মনে করিলেন, 

জয় ত হইয়াছেই__-তবে বুথা কেন আর মুসলমান-সেনা ক্ষয়--কেনই বা 

আত্বীয়-স্বজন-বিয়োগ-বিধুরা মুললমান নারীদের নয়নে অশ্রপ্লাবন 

বহানে! ! এত বড় অধন্ম করিয়া পাপ সঞ্চয় কর। কি উচিত? তাই তিনি 

যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু ইহা সত্য নহে! যুদ্ধে জয়ের সম্ভাবন। 
ছিল না দ্রেখিয়াই যে তিনি ক্ষান্ত হইয়াছিলেন, বাণীর বর্ণনা হইতেই 

তাহ! জানিতে পার। যায় । নিরপেক্ষ এতিহাসিক স্বীকার করিয়াছেন 

যে, গৌড়াভিযান সম্রাটের দুর্বলতাই চিত করে। মেই দুর্বলতার 

বোঝাকে সমাগত বর্ষা খতুর স্বন্ধেই চাঁপানে। হইয়াছিল ! (২) স্থুলতান 

দেখিলেন যে, যুদ্ধ না মিটিতেই বর্ধায় দেশ ভাসিয়। যাইবে-_বন্গে মশকের 

অত্যচারও দুঃসহ-_মান্ঠষ ত দূবের কথা, অশ্ব পর্য্যন্ত সেই দংশন সহিতে 
পারে না' (৩) স্থলতান তাই কান্ননিক বর্ষার বারি-প্রবাহে আসম্ 

পরাজয়ের কলঙ্কলেখ। ধৌত করিয়া দ্রুতগতিতে দিলীনগরে প্রত্যাবর্তন 

করিলেন! তাহার টসন্তগণও পরম পরিতুষ্ট হইল! বাদশাহ বর্ধার ভয়ে 

শঙ্কিত হইয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন_-এই কথাই জগতে প্রচারিত 

হইয়াছে । কিন্তু সতাই কি বাঙ্গালায় তখন বর্ষ। আপিয়াছিল? বর্ষা 
'আপিবার সস্তাবনাও কি তখন ছিল? ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, 

বাদশাহ ১৩৫৩ সালের ৫ই এপ্রেল তারিখে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন । 

(১) 2 2722%-2-227025%2%7 (4410)--/2//20/, ৬০] 11], 7১ 296-297. 

(২) 30 0105 10752,51010, 0015 16501660. 10) ০006655100 01 ৮/321:0955, 

69702771271) 2/7267//82 0 06 06710901021 109001108 01 006 ০0100. 

ৃ -/. 44. ১, 5. 787০১ 255 254. 

(৩) 72/7//-1-27/05 5%2/2 (490 : 211190৬০111], 5,299. ০০, 



১৯৬ বাঙ্গালীর বল 

ইংরাজ ৫ই এপ্রেল বাঙ্গালার চৈত্র মান। তখন বাঙ্গাল৷র নদী-নাঁল। 

শুকাইয়াই গিয়াছিল-_বর্ধার বারিধারায় পরিপুষ্ট হয় নাই ! 

বাণী এই যুদ্ধের বর্ণনাকালে বলিয়াছেন যে, সামস্উদ্দীনের সাহায্য- 

কারী বন্গনুপতি ও তীহাদের পদাতিক “পাইকশ-সৈন্ প্রথমে মুখে বীর- 

ভাৰ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, কিন্তু কাঁধ্যকালে অস্ত্রত্যাগ করিয়া ভূমিচুস্বন 

পূর্বক 'প্রাণরক্ষার তত্পব হইয়াছিলেন--(১) এ বর্ণন। বিশ্বাসযোগ্য নহে। 

ইহ1 ঘখন সত্য ঘষে, দিলীশ্বব রণে ক্গান্ত হইয়া প্রস্থান ব৷ পলায়ন করিতে 

বাধ্য হইগ্লাছিলেন, যখন জানিতে পাই যে, এই যুদ্ধে ১৮০০০০ জনেরও 

অধিক ব!ঙ্গালী-সৈন্য সমস্ত দিবাব্যাপী যুছে নিযুক্ত হইয়! নিহত হইয।ছিল, 

তখনই মনে হর তাহার বীরবিক্রমেই যুদ্ধ করিয়াছিল_পলান ৭ করে 

নাই-_ভূমি চুম্বন পূর্বক প্রাণ রক্ষ। করিতে তত্পর হয নাই । 

“ফিরোজ শাহের বঙ্গবিজয়-চেষ্টা গ্রক্ত পক্ষে এই রূপে ব্যর্থ হউয়। 

গিয়াছিল। কিন্তু তীহাঁব বেতনলুব্ধ ইাউভানলেখকগণ, পে কথাব 

উল্লেখ ন। করিয়া, বঙ্গবীবগণকে ব্যঙ্গ করির়াই, ব্যর্থবিজয়-যা ত্রাব মনস্তাপ 

্ করিবার চেষ্ট। করিধ| গিাছেন । তাহারা যাহ। পিখিয়। গিয়াছেন 

[হা বিদূষকের রচনার উপঘুক্ত হইলেও এঁতিহাপিকের রচন।র উপযুক্ত 

রা স্বীকৃত হইতে পারে ন। |: ঘাহ। হউক, এই সকল ব্যঞ্গোক্তির 

মধ্যেও একটি এতিহানিক সত্য প্রচ্ছন্ন হইয়! রহিয়াছে ;--তাহ। 

গ্রকারান্তরে বনুমূল্য । যাভার| দিল্লীশ্বরেব গতিরোধ কবিয়! স্বদেশের 

স্বাধীনত রক্ষ। করার জন্য অকাতরে জীবন বিনজ্জন করিয়াছিল, তাহারা 

বাঙ্গালী পাইক এবং বাঙ্গালী রাজ।।” তাহারা পরাভৃত হইলেও, 

পলায়ন করে নাই ,_ শক্রহস্তে নিহত হইয়াছিল । 

স্থলতান ফিরোজশাহ যুদ্ধান্তে আদেশ দ্রিরাছিলেন যে, এক একটি 

(১) / 4,575 ৬০] 20100, 0823) 1১, 0,255, 



রা 

পাঠান-বন্য। ১৯৭ 

বাঙ্গালীর ছিন্ন মুণ্ডের জন্য এক এক “তন্কা” পুরস্কার বিতরিত হইবে! 

পুবক্কারেব লোভে তাহার সৈন্গণ ১৮০০০ জনেব অধিক বাঙ্গালীর 

মুণ্ড সপ্তক্রোশ বিস্তৃত বণভূমি হইতে কুডাইয়া আনিয়াছিল। (১) গৌড়- 
পতি সামস্উদ্দীনের থে বাঙ্গালী-সেন! ছিল তাহার উল্লেখ গ্রন্থান্তরে 

দেখিতে পাওঘা যায়। (২) এতিভাসিক আহম্মদ কহিয়াছেন যে, বাঙ্গালী- 
দিগের সেনাপতি সহদেও ( সহদেব ?) এবং আরও অনেকে একডালার 

যুদ্ধে নিহত হইঘ়[ছিলেন। পর্বে ঘে সহদেব-ছুর্গের কথা বলিয়াছি, এই 

সহদেও কি সেই সহদেব? তাহ! হইলে বলিতে হয় একডালার অবস্থান 

ঢাক। জেলায় । 

যুদ্দক'লে বঙ্গের কোন কোন হিন্দু ভৃম্বামী ( বাঙ্গালাব রাও, রাণ। 

ও জমিদাব ) স্তলতান ফিবোজের পক্ষে (৩) এবং কেহ কেহ সামস্- 

উদ্দীনেব পক্ষাবলঙ্ন কবিয়। যুদ্ধে নিঘুক্ত হইয়া- 

ছিলেন। যুদ্ধান্তে সামস্উদ্দীন স্বপক্ষের বীরদিগকে 

ছয়গব্বিত উপাধিতে বিভূষিত কবিয়াছিলেন। তিনি চট্টবংশীয় 

“বঙ্গভূষণ' ঢুধ্যোধনকে এবং মুবাবক পক্ষীয় হিন্দু জমিদারগণকে পরাস্ত 

করায় পত্তুণ্ড বংশীয় চক্রপাণিকে “রাজজয়ী” উপাধি প্রদান 
করিযাছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু জমিদাবের। সম্রাটের পক্ষ অবলম্বন 

করিয়াছিলেন । যাহারা সম্রাটের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহাদের 

মধো, সাগরদিয়ার মহাধনী উদয়ন কবিকস্কণ এবং মুরারি, মাধব প্রভৃতি 

তাহার সপ্রবীব পুত্র প্রধান ছিলেন । সম্'ট্ রাটীয় কুলীন বিকর্তন 

বীরেৰ সম্ম।ন 

(১) 7771 1-27702 5177 7 (477/১--111100, ৬০1 111, 0১ 297, 

(২) 277/7/-1-117116427717 57212 ১ 71190 ৬০1 1৬,৮০8, 

(5) /277//-1-27794 57011511100 ৬০1, 111 1১, 294. 



১৯৮ বাঙ্গালীর বল 

চট্টকে “রাজা” ও মনোহর বঙ্গ-ভূষণের পুত্র শ্রীরামকে "খান? উপাধি” 

দিয়াছিলেন | (১) | 

সামস্উদ্দীনের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র সিকন্দর শাহ পাতুয়ার 

সিংহাসনে আরোহণ করিলেন । এদিকে স্বর্ণ গ্রামের রাজসিংহাসন 

ফকরুদ্দীনের জামাতা জাফররখাকে প্রদান করিবার 

জন্য দিলীর স্থলতান ফিরোজ শাহ আবার বনু সৈম্ত 

লইয়া! বঙ্গদেশ আক্রমণ করিবার নিমিত্ত যাত্রা করিলেন। ৮৭টী গর্দভের 

পৃষ্ঠে তবল| ও দামামা বাজিয়৷ উঠিল । (২) সামস্উদ্দীন জ'বিতকালে 
স্থবর্ণগ্রাম-অধিপতি ফকরুদ্দীনের পুত্রের প্রাণৰধ করিয়াছিলেন । 

জাফর খঁ। যখন এই সংবাদ লইয়া দিল্লীতে উপনীত হইলেন তখনই 

বাদশাহের কটক নড়িল_-বহু অশ্বারোহী ও পদাতিক লইয়! দিল্লীশ্বর 

বঙ্গে আসিয়া উপনীত হইলেন । একডালার সুদৃঢ় ছুর্গ তখনও স্থদুঢ়ই 

ছিল--গোৌড়পতি সামস্উদ্দীন তথায় আশ্রয় লইয়া কিরূপে অসাধ্যসাধন 

করিয়াছিলেন, তাহ। তখনও কেহ বিস্বৃত হয় নাই । সিকন্দর সাহ বিলম্ব 

না করিয়৷ একডালায় আশ্রয় লইলেন। 

সুলতান ফিরোজশাহ একডালার দুর্গ ভালবরূপেই চিনিয়াছিলেন । 

তিনি দুর্গ অবরোধ করিলেন। চতুদ্দিকে “আরদ।, ও “মঞ্জনিক' 
সংস্থাপিত হইল, তাহাদের অগ্রিমুখে যে তপ্ত গোল। 

ছুটিল তাহ] ছূর্গ-প্রাকারে আঘাত করিতে লাগিল 

বটে, কিন্তু বঙ্গসেন। কিছুতেই বিচলিত হইল না! (৩) অকন্মাৎ 

সিকন্দর শাহ 

একডালার অবরোধ 

(১) গোঁড়ের ইতিহাস__৮রজনীকান্ত চক্রবর্তী। ৫৩ ও ৫৫ পৃষ্ঠ! এবং ধ্রবানন্দ 
মিশ্রের মহাবংশ | 

(২) £4/22-%5 52277, 7. 1০34. 

72777%-1-22762 ১//%--1211106 ৬০] 211) 6. 3০4705, 

(৩) 22/2%%-1-292-5/7%--71110 ৮০] 101, চট, 308, 



পাঠান-বনযা ১৯৯ 
-৯ত৯িিসিাসিতী ছি ৯৮৫ সপন লাস ৪ সিসি এ পিসি তাসটি ঠাস 

একদিন র্গ-প্রাকারের একটা টি ভাঙ্গিয়া পড়িল, বাঙ্গালী-৫ -সেন! না নিশা- 

যোগে তাহার সংস্কার সাধন করিতে কুষ্ঠিত হইল না! দুর্গ-প্রবেশের 

পথ রুদ্ধ হইয়া গেল। 'ফিরোজশাহ্ বাঙ্গালী সেনাপতি সহদেবের শৌধ্য 

বাধ্যের পরিচয় ইতিপূর্ধেই পাইয়াছিলেন, বঙ্গসেনার রণনিপুণতা 
তাহাকে একবার পলায়মানও করিয়াছিল । স্থভরাং এবার যে তিনি 

বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহ! সহজেই অনুমেয় । কিন্ত 

এবারও ফিরোজশাহ একডলার দুর্গে প্রবেশ করিতে পারিলেন ন ! 

এরূপ ভীষণ যুদ্ধ হইল যে, তাহার বর্ণন। কর! সম্ভব নহে ! (১) 

মুদলমান এঁতিহাসিক আফিফ শেষে লিখিলেন_ছুর্গে অবরুদ্ধ 

সন্ত্রান্ত মুসলমান কুলমহিলাগণ পাছে বিজয়ী সৈম্তগণ কর্তৃক লাঞ্ছিতা হন, 

এই জন্যই দিল্লীর স্থলতান ভগ্ন হুর্গেও প্রবেশ করেন নাই! তাহার 

সৈম্তগণ আক্রমণ করিতে ইচ্ছুকই ছিল! এবারও আবার সেই মুসলমান 

রমণীর সম্মানের প্রতি শ্রদ্ধাই ফিরোজশাহকে দুর্গ জয় করিতে দিল না! 

কিছুদিন যুদ্ধের পর রাষ্ট্রনীতিকুশল বাঙ্গালী হয়ব খঁ। সম্রাটের দূত 

স্ববূপ আগমন করিয়। সন্ধি সংস্থাপন করিলেন । ঘিকন্দর শাহ ইহার 

গর হইতে গৌড় ও বঙ্গের স্বাধীন সুলতান স্বরূপ সিংহাসনে অবস্থান 

করিয়া নিব্বিবাদে রাজভোগ করিতে লাগিলেন । (২) 

(১) 10011075006 10151004075 7008 0100 1315,0157 17)0017050 006 

15850671901 200 01201061115 35 38155 00 0. 5167860102115, 0১0 

120099150 211 1011)0 200) 165001006 009 1011)60 0010 ৮৮০19 2121 

11610216000 0১6 20020100006 20050901095 0662 11700010860 1১৬ 

ঢ05৮010] 70০01)16 002৮ 0) 0016 01 1150212 5 10110 01 0000, 50 

€06 16 25 5001) 11021150200. 1002.06 7220 001 2,001010. £12//7 

72-697727727022 272 2/27%£ 0791 29//10% £%9 47507212207 07 82 2204% 

ইত্যাদি । 78, 2. 3০8-3০9. 

২৩) 2277//-1-2/725 ১1452111006 ৬০1 111, 10109, 2০8-12. 



হত বাঙ্গালীর বল 
মিসির ৯৩৯ 

পাঠান-স্থলতানগণ যখন যেস্থান জয় করিতেন তখন তথা হইতে 

মুদ্রা প্রচাব করিতেন । মুদ্রা-প্রচারই রাঙ্গাজয়ের নিদর্শন বলিয়া। 

পরিচিত ছিল । পাঠান-শীলনকালের বহু মুদ্রা 

আজিও নানা এত্বিহাসিক তথা প্রকাশ কবিয়া 

থাকে । মদ্রাতত্েব উপব নির্ভর কবিয়। স্বগীর রাখালদ।স বন্দো- 

পাধ্যাঘ মাশঘ দেখাইয়'ছেন ষে, সামস্উদ্দীনের মৃত্্যুব পব স্বর্ণ গ্রামে, 

ক্ষিণবঙ্গে, সপ্রগ্রামে, পর্বঙ্গে, পশ্চিমবঙ্গে ও চাঁউলিস্তানে সিকন্দবেব 

মু প্রচ।নিত হইয়াছিল | (১) স্ততবাং বঙ্গপৈন্ত থে সে সময়ে নান। 

স্থানে যুদ্ধে ব্যাপৃত ভইযাছিল-_-কেহ ব। পাগানের স্বপক্ষে এবং কেহ বা 

মুজ্রাতস্ব 

বিপক্ষে অসি ধারণ করিয়াছিল তাঁত! সভভেউ বুঝিতে পাবা যায । 

তখনও ঘে বঙ্গেব নান। স্থানে আ্বাপীনতাপ্রিয় হিন্দু ভূম্বমমিগণ 

বাস করিতেন তাহ সিকন্দরেব যুছবিগ্রহ হইতেই আন্মিত হঘ। 

হয “সিকনব সসৈন্যে হিজল আক্রমণ করিয। পর।জিত 

ইইয| ফিবিযা আসিরাছিলেন । তগন ভিজলীতে 

হরিদাস নামক রাজ বাজত্ব করিতেন |৮ (১) 

সিকন্দরেব সমযে মুকুটবা নামক একজন বৈদিক ব্রঙ্গণ-জমিদানের 

আবিন্ঠাব হয়। মুকুটরাযেব জমিদাবি বা বাজা এখনকাব পাবন।, 

ফবিদপুব, যশোব, নদীঘ!) খুলন। ও বর্দমান জেলার 

অন্তর্গত ছিল। বদ্দমান ভেলাব জাভ'ঙ্গীরাবাদ 

পবগণাব পুবধুল ব। পূর্নবস্থলীতে তীহাব রাজপানী ছিল। ১৩৩৮ খুঃ 

হইতে ১৩৬৫ খুঃ পধ্যন্ত ইনি রাজত্ব কবেন ।-.-ভিনি নিজে বীব পুক্ষ 
ছিলেন । সে সময়ে পাঠানেব। এদেশেব লোককে মুনলম|ন করিতে বড 

০ (১) বাঙ্গালীর ইতিহাস, দ্বিতীয় ভাগ, ১৪৯ পৃষ্ঠ । ৬রখারদ।স বন্দোপাধ্যায়। 
(২) গৌড়ের ইতিহাস-__৬০ পৃষ্ঠ1। ৬রজনীকাস্ত চক্রবর্তী । 



 পাঁঠান-বন্তা। ২০৬ 

দৌবাস্সা করিত। তাহাদের দৌরাম্মো বাধা জন্ম ইতে গিয়া তিনি মারা? 

যান। মুকুট রায় তৎসামধিক দিলীর পাঠান-বাদশাহের নিকট পাঞ্জা 

লাভ করিয়। গঙ্গার দক্ষিণতীরবর্তী সমুদায় বিভাগের জমিদার 

হয়াছিলেন।” (১) স্বর্গীয় দুর্গাচন্দ্র সান্যাল মহাশয় তাহার “বঙ্গের 

সামাজিক ইতিহাসে” মুকুট বায়কে বারেন্দ্ ব্রাঙ্গণ বলি! মত প্রকাশ 

কবিয়াছেন। তীহাঁর মতে দুকুট রায পাবন। জেলার সাতৈল রাজ্যের 

অধিপতি ছিলেন । 

« পিকন্দরেব ছুইটী মহিমী ছিল। একেব গর্ভে গিয়াসউদ্দীন ও 

অপবের গর্ভে ১৭টী পুত্র জন্মিযাছিল। সিকন্দরেব ভীবিতকালেই 
গিয়াসউদ্দীন লোনাবর্গাযে সৈন্ত সংগ্রহ পব্ৰবক 

পিতার সহিত যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন । বিদ্রোহী 

সেনা বীবদর্পে পাুষ। অভিমুখে যাত্রা কবিল। (২) 
পিত। ও প্রাত্রে শেষে যুদ্ধ উপস্থিত হইল । পাগুযার নিকটবন্তী মোণার 

কোটে গিয়াসউদ্দ'নের শিবিব সংস্থাপিত হইল । সিকন্দরের সৈন্য ও যুদ্ধার্থ 
প্রস্থত হইল । পাওুযাব নিকটবভ্তী গোয়ালপাড। নামক স্থানে পিতা 

ও পুত্রে যুদ্ধ ঘটিল--পিতার শোণিতে সিক্ত হইয়া গিয়াসউদ্দীন 

বাজমুকুট শিবে ধাবণ কবিলেন! (৩) গিষাসউদ্দীন ইতিহাসে 

হ্যায়নিঠি নরপত্তিকপে পরিচিত ; কিন্ছু তাহাব সিংভীসন-লাভের পথ 

সোনাবর্গায়ে সৈন্য 

সংগ্রহ 

পিতৃহতার মভাপাপে কলুধিত-'দুমলম।ন এতিহাসিকের কোন চেষ্টাতেই 

(নস কলঙ্ক দ্র হইবাঁব নহে 1. 

বাদশাহ বাবর তাহার আত্মচরিতের একস্থানে লিখিয়াছেন যে (৪) 

(১) গ্ৌডের ইতিহাস__৬১ পৃষ্ঠা । ৮রজনীকা্ত চক্রবর্তী । 
(২) ৯১/28/7775 27767) 07 77০7754) 1১ [015 (03906210951 17010) 7904. 

(৩) 7/)62715১777727 - 1১,708. 

(8) 27/20/-1-1726677 :1511190) ৬০1 1৮, 7১ 26০0. 



২০২ বাঙ্গালীর বল 

বাঙ্গালীরা শুধু রাজসিংহাসনখানির উপরই শ্রদ্ধাবান, সেই সিংহাসনে 
যিনিই কেন উপবিষ্ট থাকুন ন। কেন, তাহাতে, 
তাহাদের কিছু আসে যায় না। পাঠান-শাসনকালের 

ইতিহাস আলোচনা করিলে একথা কতক সত্য বলিয়া মনে হয়। কিন্তু 
সেকালেও দেখা গিয়াছে যে, বাষ্ট্রবিপ্নবের স্থযোগে বুদ্ধিমান শক্তিশালী 
হিন্দু ভূম্বামী সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ছুই একবার বঙ্গের রাজসিংহাসনে 
উপবিষ্ট হইয়াছেন। সেই রাজপবির্বনের সহিত সমগ্র বঙ্গের জন- 
সাধারণের যে আদৌ কোন সম্বন্ধ ছিল না এরূপ পরিচয় পাওয়| যায় না। 
উহা! ব্যক্তিবিশেষের প্রাধান্তলাভের চেষ্ট। হইলেও তাহার সহিত 

দেশের লোকের সহানুভূতি ছিল। রাজা গণেশের কাহিনী ইহারই 

একটী উদাহরণ। 

স্থলতান গিয়াসউদ্দীনের সিংহাসনলাভ হইতে দ্বিতীয়-সামস্উদ্দীনের 

সমাধি পধান্ত প্রায় অষ্টাদশ বর্ধকাঁল (১) যদিও ইতিহাসে রাষ্ট্রবিপ্রবের 

কাল বলিয়া প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত নহে, কিন্তু উহা 

রাষ্ট্রবিপ্রবের ভম্মাচ্ছাদিত বহ্ির তেজ-সংগ্রহের 
কাল। বঙ্গের প্রজাসাধারণ সে বহ্ছির বাষু ও ইন্ধন যোগাইয়াছিল। স্ুল- 
তানের রাজসভা৷ হইতেই হয়ত 'প্রথম অগ্রিশ্ষুলিঙ্গ নির্গত হইয়াছিল । পিতৃ- 
শোণিতে সিক্ত অসির অগ্রভাগে স্থুলতান যখন বৈমান্ছেয ভ্রাতাদিগের 
চক্ষু উৎপাটিত করেন, তখন যে একটি বিপ্লবের বহ্ছি ধৃমায়িত হইতে 
আরম্ভ হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। সুলতান ৈফউদ্দীন 
এবং দ্বিতীয়-সামস্উদ্দীনের রাজত্বকালে সেই বহ্ছি তীব্র হইয়া দেখা 

তুজক্-ই-বাবরি 

বিপ্লব-বহি 

(১) কাঁল সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। গৌড়ের ইতিহাম--৬৩ পৃষ্ঠা; 
* ১১/৪2/০7৮৩ 4525/97)/2/ 772%24/--7, 76০১ বাঙ্গালার ইতিহাস--৬রাখালদাস 

বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভৃতি দেখুন। | 



পাঠান-বন্যা ২৪৩ 
শাটল সপ পি এ আসিস এ সত সি দি পা পািীন্ছি লাস্টি রাছি লস্ট লাসি ৮৯ তি এসি পরিসর সি পা্টিরস্দিতাসিল ৯ পি পা সিিস্ি লিলি পিসি পাস তাস তে সস পা সিলাসি পাঁছি লস লি পাটি লাস লী ৮ সত দি ০৯ পো 

দিয়াছিল। তখনই ভাতুডিয়ার ৃস্বামী গণেশ  *গোঁড়ি। বাদশাহে 
মারি গৌড়ে হইল রাজ 1” 

ভাতুড়িয়৷ পরগণার অধিকাংশ এখন রাজসাহী জেলার অন্তর্গত। 

ভাতুড়িয়া-ভূম্বামী গণেশ কিরূপে গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ 
করিয়াছিলেন তাহা এখন জানিবার উপায় নাই। 

তাহার কাহিনী নানা প্রবাদ-প্রসঙ্গের সহিত জড়িত 

হইয়া এখনও উত্তরবঙ্গে প্রচলিত আছে। নহ্ৃমূলা' জনশ্রুতি_-জন- 
শ্রতিকে একেবারে অবিশ্বান না করিলে বলিতে হয় যে, সাতোলরাজ 

গণেশের বলবৃদ্ধি করিয়াছিলেন । বনহুপ্রচলিত জনপ্রবাদ-_“বিল দেখত 

চলন, আর গ্রাম দেখত কলম”-_-এখনও রাঁজসাহী জেলার গৃহে গৃহে 

শুনিতে পাওয়া যায়। এখনও উহ1 প্রাচীনকালের চলনবিলের ভীষণ 

বিস্তার ও কলম গ্রামের প্রলিদ্ধির কথ স্মরণ করাইয়া দেয়। চলন- 

বিলের আর সে বিপুল বিস্তার নাই-_-আর তাহার বক্ষে তেমন বিরাট 

তরঙ্গ খেলে না। এখন চলনবিল ধান্তশীর্ষে সমাচ্ছন্ন। এখন আর 

তাহার নৈশনিস্তন্ধতা ভঙ্গ করিয়া দস্থ্যর তরণী ছুটে ন।-শ্যামা-রামার 

“জয়কালী জয়কালী” নুস্কার আর সেখানে ধ্বনিত হয় না । একালের 

কলম সেকালের কলমের শ্মশান মাত্র । 

শ্যামা-রামা সেকালের দস্থ্য বলিয়া পরিচিত । ভাহাদিগের “দৌরাত্যোে 

বাঙ্গাল! দেশের অর্দভাগ প্রকম্পিত হইত |” প্রবাদ আছে, তাহাদিগকে 

দমন করিতে সাতোলের ও ভাছুড়ীচক্রের প্রবল 

পরাক্রান্ত ছুইটি ভূম্বামী অশক্ত হইয়! উঠিলেন-_ 
গোঁড়ের পাঠানশক্তি তাহাদের নিবাসদ্বীপ অধিকার করিয়াও দস্থ্য-দমন 
করিতে পারিলেন না । চলনবিলের অধিকার লইয়া যখন ভাদুড়ীচত্র ও 

সাতোলরাজদ্িগের মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হইল, তখন শ্ঠামা-রামার বীর 

হুস্কারে ভাছুড়ীচক্র কম্পিত হইয়৷ উঠিল। গৌড়ের সিংহাসনের জন্য 

জনশ্রুতি 

হ্যামা-রাম। 



২০৪ বাঙ্গালীর বল 

তখন ঘোর অন্তব্বিরোধ চলিতেছিল। দশবৎসরের রাজত্বের পর 

স্থলতান টৈফউদ্দীন তখন মৃত। পাঠন-রাজকম্মচারিগণ ব্বলতান 

সৈফউদ্দীনের পোস্তপুত্রকে দ্বিতীষ-সামস্উদ্দীন নামে সিংহাসনে স্থাপিত 

করিলেন । ইনি রিষাজে বর্ণিত শাহাব উদ্দীন | (১) 

সম্ভবতঃ টৈফউদ্দীনের পুত্রদিগেব সহিত এই কাবণে দ্বিতীয়-সামস্- 

উদ্দীনের বিরোধ ঘটিয়াছিল। অধ্যাপক ব্রকম্যান বলিয়াছেন যে, 

গণেশ কখনও বাজ-উপাধি ধরণ করেন নাই, 

সিংহাসনেও অঃবোহণ করেন নাই । একটি ক্রীড়া- 

পুত্তলকে সুলতানরূপে স্থাপিত করিয়। নিজেই রাজদণ্ড পরিচালিত 

করিতেন । (২) এরূপও কথিত হয় থে, তাহারই কৌশলে সুলতান 

দ্বিতীয়-সামস্উদ্দীন নিহত হইযঘ়াছিলেন। (৩) জনশ্রুতি আছে যে, 

ভাদুডীচক্রব্তী গণেশ প্রথমে দ্বিতীর-নামস্উদ্দীনকে সাহাধ্য কৰিতেন। 

দ্বিতীয়-সামস্উদ্দীনই গণেশের মিংহ।সন লাভেব প্রথম পাদপীঠ। 

এই বিপ্রাবের কালে সাতোল-ভাদুডাচক্রের বিরোধ বিদুবিত হস্টয়া- 

ছিল। চুই বাজপরিবার বৈবাহিক বন্ধনে আবদ হইয়াছিলেন বলিয় 

কথিত হয়। সতোলরাজ অবিপন্থে শ্যাম। ৪ বামার নেতৃতে দ্বাদশ সহম্তর 

সৈনিক প্রেরণ করিঘ| বাজ গণেশেব বলবৃদ্ধি কবিলেন । রাজসাহার 

তানেরের নিকটে দ্বিতীয় সামস্উদ্দনের সহিত জুলতান এর 

কোন পুত্র আজিম শাহের যুদ্ধ ঘটিঘ|ছিল, তাহাতে আদিম নিহত 

হইলে পর চাবিদিক কণ্ট কমুক্ত দেখিয়। বোধ হম গণেশ কোনও উপায়ে 
০ শি 

সিংহাসনের পাদপাঠ 

১) 4/7)102215 9/817, 1112 

*১/০77%7 £/75/971/ 07 72724/-125 100 (13208719251 150) 1994. 

২) /. 4.১. 2, 017 501716৭, ৬০1 1711 (1873), 1১৮1) 0,293. 

(৩) /272%57১672/77/--])00- 1 10-7012, 

(৪) ইহ1 জন-প্রবাদ মাত্র। 



পাঠান-বন্তা। ২০৫ 

দ্বিতীয়-স।মস্উদ্দীনকেও নিহত করাইয়াছিলেন। ষ্টয়ট বলিয়াছেন-_ 
দ্বিতীয়-সামস্উদ্দীন নির্ববিস্ে দুই বৎসর রাজত্ব করিবার পর ভাতুড়িয়ার 
জমিদ।র “কানিশ” বিদ্রোহী হইলেন। যুবক স্থুলতান সামস্উদ্দীন 

যুমলমান-অমাত্যবর্গের সাহাযা পাইলেন না। তাহার সহিত থে ঘুদ্ধ 

হইল তাহাতে তিনি নিহত ও পরাজিত হইলেন । (১) 

“র।জা গণেশ ভাতুড়িয়া পরগণার জমিদার ছিলেন। * * * 

গির়াসউদ্দীনের আমলে, রাজপভার একজন প্রধান আমীর ছিলেন (২)। 

দ্বিতীয়-সামস্উদ্দান ক কারণে থে মুসপমান অগাত্যবর্গের সাহাধ্য পান 

নাই, হহ। হইতেহ তাহা অন্রমান করিতে পারা যায়। 

রাজসভার তাহ।র গ্রাতিপত্ভি ছিল, স্বরাজ্যে তাহার 

মেনাবল ছিপ, জুবিখ্যাত নরসিংহ নাড়িরল তাহার বিচক্ষণ মন্ত্রী 

ছিপেন। স্থৃতরং সামস্উদ্দানকে পরাভূত ও নিহত করিফ। তিনি 
অক্লেশেই গোড়সিংহামন লাভ করিতে সম্থ হহয়াহিলেন। ১৪৯০ শকে 

ঈশান নাগর কক বিরচিত “অদ্বৈত প্রকীশ” গ্রন্থে সে কাহিনী 

দিতে বিবৃত হইয়াছে ৫ 
যেহ নরপিংহ নাড়িয়াল বলি খ্যাত। 

সদ্ধশ্রোত্রিাখ্য-আরু ওঝার বংশ জাত ॥ 

যেই নরপিংহ যশ ঘোষে ত্রিভুবন। 

সর্বশাস্ত্রে স্ুপ্ডিত অতি বিচক্ষণ ॥ 

যাহার মন্ত্রণাবলে শ্রাগণেশ রাজা । 

গৌড়িয়া বাদশাহে মারি গৌড়ে হৈল রাজা ॥ 

রাজ। গণেশ কিরূপে সিংহাসনলাভ করিয়াছিলেন তাহা লইয়া 

রাজ। গণেশ 

/৬/ 

(১) 51220752259) 9/ 727124/--1১, 107 (13176209951 1700১) 1904 

(২) গৌড়ের ইতিহাঁস-_৬রজনীকান্ত চত্রবর্তী। ৬৫ পৃষ্ঠ]। 



২০৬ বাঙ্গালীর বল 
শি চল 

যেরূপ মতভেদ আছে, তিনি কোন দিন রাজ-উপাধি গ্রহণ করিয়া- 

ছিলেন কি না, সে সম্বন্ধেও সেইরূপ মতান্তর দৃষ্ট হয়। তাহার নাম 
যে কি ছিল তাহাও এখন বহু তর্কের বিষয়ীভূত হইয়াছে! (১) তাহার 

রাজ্যকালও তদ্রপ মতান্তরের স্থষ্টি করিয়াছে । (২) 

কিঞ্চিদধিক দুই শত বর্ষ পূর্বে এক দিন যে সিংহাসনে হিন্দুনরপতি 

বিরাজ করিতেন, ছুই শত বর্ষ পর্ধে একদিন যে জনপদ সায়ংকালে 

শঙ্খ-ঘণ্টা-নিনাদে মুখরিত হইত, আরতির ধুপধূম- 

গন্ধে যাহার পবন আমোদিত হইয়া উঠ্ভিত-_ছুই 
শত বর্ষ পর চন্কিত চপলার ন্যায় মাত্র সাত বৎসর (মতীন্তরে ৯ বৎসর) 

কালের জন্য সেই সিংহাসনে একবার হিন্দুনরপতি জয়গর্ধেে সমামীন 

হইয়াছিলেন। আবাব গৌডপতির নিদেশে বঙ্গে হিন্দুর দেবায়তন 

মস্তক উত্তোলন করিয়াছিল, বঙ্গে তখন যে সংস্কৃত ভাষার চচ্চ। পুনরারক্ধ 

হইয়া গ্রন্থা্দি রচনার স্ুত্রপাৎৎ করিয়াছিল-_রায়-মুকুটের অমরকোষের 

হিন্দু বঙ্গ 

টি শি টি টি 

(১) 1. এ. ও. 2, 010 99005--৮০1 বা] (1873) ৮০1, 0১,703, 

£১27/3-245-92/0/77-10)- 70০-112, 

02/27///4 /১৮/2229--501 1,৬১০. 298. 

/. 4.০. 20/১০/25৬০] 214৬ 0875), 29161, 0, 287. 

7)9 --79/ 28 (1892), 1১210 1) 2. 776. 

1725/77% 777/6---130101)91)2 চ2101]0010, ০1 [11১ 618. 

(২) ,১122হ12//5 27754971০01 222/৮/--1- 7107 (32172519251) 1904 ; 

গৌড়ের ইতিহাস__৬'রজনীকাস্ত চক্রবত্তা, ৬৫ পৃষ্ঠা ইত্যাদি। মুসলমান লিখিত 

তিনথানি ইতিহাসে--(১) রিয়াজ-উস্-মালীতিন (২) তারিখ-ই-ফেরেস্তা (৩) তব।কৎ- 

ই-আকবরিতে রাজ] গণেশের বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। রিয়াজের বিবরণ বিস্তৃত 

বটে, কিত্ত অধ্যাপক ব্লকম্যান বলেন যে, উহ গ্রণেশের শক্রুপক্ষের লিখিত ইতিহান ॥ 

৮106./. 44. 5. 2.৮] 2071] 7873, 0৫7৫] 0. 264. 



পাঠান-বন্য ২০৭ 

টাক! তাহার অন্যতম নিদর্শন | (১) “মহারাষ্ট্র শিবাজী এবং পাঞ্জাবের 
রণজিৎ সিংহ ভিন্ন আর কোন হিন্দুরাজী” এরূপে সম্মুখ সমরে মুসলমান 

ভূপত্বিকে নিহত করিয়া স্বাধীন হিন্দুরাজ্য সংস্থাপিত করিতে পারেন 

নাই । 

গণেশ যখন হিন্দু হইয়াও সেকালে পাঠানের সিংহাসনে নিব্বিবা্ে 
অবস্থিত ছিলেন, তখনই তাহার শক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হই। তীহার 

সদ্যবহার ঘেমন লোকের হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছিল, তাহার সেনাবলও 

সেইরূপ তাহাকে সিংহাসনে সু প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছিল । *১৪০৭ খুষ্টাবে 

আরাকান-রাজ মেংস্থমেয়ান বাক্ষালায় পলাইয়া আসিয়া গৌড়েশ্বরের 

সাহায্য প্রার্থনা করেন, তখন জৌনপুর-রাজের সঙ্গে গণেশের বিবাদ 

চলিতেছিল। গৌঁড়-সেনার সাহায্যে আরাকান-রাজ স্বরাজোর উদ্ধার 
করেন ও আপনাকে গৌঁড়েশ্ববের সামন্ত বলিয়া স্বীকার করেন 1” (২) 

গৌড়পতি গণেশ কিরূপে শরণাগত মেংস্থমেয়ানকে সাহায্য করিয়া- 

ছিলেন তাহার বিস্তৃত এতিহাসিক বিবরণ নাই বটে, কিন্তু জনপ্রবাদ 

সে বিষয়ে নান! মনোরম ভথ্য প্রকাশ করিয়! থাকে । মেংস্সমেয়ান 

সাহাযা প্রার্থী হইলেই রাজ! গণেশ অবিলম্বে তাহার 

বীর পুত্র জনার্দনকে ত্রিংশ সহম্্ সৈন্যের নায়কপদে 

বৃত করিয়া প্রেরণ করিলেন । বঙ্গের রাজকুমার পথিমধ্যে ত্রিপুরাপতির 

সহিত মিলিত হইয়া! বহু যুদ্ধে মগদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন । 

বঙ্গের রাষ্ট্রবিপ্রবে মুনলমান-বিজেতা এবং নান৷ যুদ্ধে মগ-বিজেত। জনার্দন, 

বীরকীন্তির জন্য “বজবাহু” উপাধিতে বিভূষিত হইয়া বাঙ্গালীর জয় 

বিঘোধষিত করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। রাজসাহী ও চট্টগ্রামে 

জনশ্রাতির বজবাহু 

(১) মহামহৌপাধ্যায় ৬হরপ্রসাদ শান্রী-_নারাকণ ২য় বর্ষ, ১৬৭ পৃষ্ঠা 

(২) গৌড়ের ইতিহাস-_»রজনীকাস্ত চক্রবর্তী ৬৯ পৃষ্টা। 



২০৮ বাঙ্গালীর বল 
চা 

জনপ্রবাদ কালক্রমে বজ্রবাহুকে একটি রমণীয় প্রেমনাটকের নায়করূপে 

পরিচিত করিয়া লঙ্কাজয়ী বলিয়া অভিহিত করিয়াছে । কিন্তু যিনি 

সিংহল-বিজেতা-তিনি বিজয়সিংহ বজবাহু নহেন । | 

বজ্ববাহুর অন্তিত্ব সম্বন্ধে ইতিভাস কোনও সন্ধান রাখে না। তাহার 

'ম্গ-জয় কাহিনীও ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্ত 

দেখিতে পাই যখন জৌনপুরের ন্যায় প্রবল শক্রর সহিত বিবাদ চলিতে 
ছিল, রাজা গণেশ তখনও নির্বাসিত বৈদেশিক রাজকুমারকে স্বস্থানে 

প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য অনায়ামে সেনা প্রেবণ করিতে পারিযারিলেন। 

গৌড়পতির শক্তি বিশেধরূপে প্রবল ন। খাকিলে এবং গৃহরক্ষার জন্য 

বিশেষ আয়োজন ন।1 থাকিলে বাছ। গণেশ এরূপ করিতে পারিতেন কি 

না সন্দেহ । 

রাজ! গণেশের পুত্র যঘছুব ইতিহাস পল্পবিত প্রবাদের অশ্ুভুক্তি 

হইয়াছে । শুনিতে পাওয়া যায় তিনি মন্ধুদ্ধে স্থপটু ছিলেন বলিয়া 

জয়মল ব। জিতমল নামে অভিহিত হইতেন। 

য়ার্ট সাভেবের বাঙ্গালাব ইতিহাসে তিনি চেখমল্ 

স্থলতান জলাল্উদ্দীন নামে পরিচিত । ইত্রাছি “0177150১811” বোধ ভয় 

বাঙ্গালা জিতমন্লের অপভ্রংণ। পিতুসিংহাসনে আরোহণ করিয়া জিতমল্ল 

মুনলমান ধন্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই ধন্ম-পরিবর্তনের কারণ 

তবাকৎ-ই-আকবরীর মতে রাজ্যলোভ, রিয়াজের মতে স্থুবিখ্যাত 

মুসলমান ফকিরের নিকট দীক্ষালাভ এবং প্রবাদ-প্রসঙ্গে র|জকুমারী 
আপমানতারার প্রণর। যে কারণেই জিতমল্ল ধন্ম পরিবর্তন করিয়। 

থাকুন, মুলমান হইয়া তাহার নবীন রাজধর্ প্রচারের জন্য তিনি ষে 
যথাসাধ্য চেষ্ট! করিয়াছিলেন তাহা সত্য । 

রানী গণেশ বঙ্গে যে নবীন শ্রাণ সঞ্চার করিয়াছিলেন তাহা! তখনও 

বাঙ্গালীর পঞ্জরে ধুক্ ধুকু করিতেছিল। তখনও বঙ্গের হিন্ুগণ একে 

জিতমল্প 



পাঠান-বন্ ২০৯ 

বারে নিজ্জিতবীবধ্য হন নাই, তখনও উপযুক্ত নেতা! পাইলেই 

বঙ্গবীর মুসলমান-শাসনের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ 

করিতে কুন্তিত হইত ন।। এতিহ।সিক অনুসন্ধান 

এখন পধ্যন্ত বাঙ্গালা ইহার অধিক দৃষ্টান্ত আবিষ্কার করিতে সম্্থ 

হয় নাই। 

জিতমল্ন ব। জলালুদ্দীনের অত্যাচার ও ধশ্মবিপ্রব যখন অসহনীয় 

হইয়। উঠিল, তখন দন্ুজমদ্দনের পতাকানিয়়ে সমবেত হইয়। হিন্দু 
ঘোধগণ সিংহগঞ্জনে রাজধানী কম্পিত করিয়৷ তুপিল। জলা'লুদ্দীনের 
সুসলমান-সেনার এমন সাধ্য হইল ন| যে, সেই বীরসিংহ দন্থজমদ্দনকে 

অবরুদ্ধ করে। সম্ভবতঃ তখন একটী বিশাল রাষ্ট্রবিগ্রবের প্রধৃমিত 

অগ্নি অকস্মাৎ প্রজ্লিত হইয়। উঠিগ়াছিল। কে তাহ। নির্বাণ 
করিবে? জলালুদ্দীন সিংহাসন হইতে অপন্থত হইলেন। বিনাযুদ্ধে 
ঘে এবপ ঘটিয়াছিল, বিনা রক্তপাতে ঘে তিনি পিতৃসিংহামন পরিত্যাগ 

করিয়াছিলেন এরূপ অন্তমান হয় না। 

সিংহামনবিচ/ত জলালুদ্দীন কোন্ তরুতলে আসিয়! আশ্রয় লইয়। 

ছিলেন-_-তাহ বঙ্গে কি ছৌনপুরে, তাহ! এখনও জানিবার উপায় 

নাই। জৌনপুরের পাঠান-ভূপতি গৌড়ের নির্বাসিত রাঙ্গনন্দনকে 

হয়ত আশ্রয় দিয়াছিলেন। বিজয়ের শোণিতলিপ্ত শ্লাধ্য পতাকা- 

হস্তে “শ্রাচণ্ডীচরণপরায়ণ” দুজমর্দন পাওুয়ায় প্রতিষ্ঠিত হইলেন--তাহার 

রাজমুদ্র।/। সে কাহিনী ঘোষণা করিল (১)। বঙ্গে হিন্দুর 

জয়নিনাদ শ্রবণ করিয়া পাঠানের হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিল-- 

আবার রাজা গণেশের" অবরুদ্ধ দেবায়তনের অন্ধকার কক্ষমধ্যে 

দনুজমর্দন-দেব 

(১) বাঙ্গালার ইতিহাস--৬রাখালদাঁন বন্দ্যেপাধ্যায়--১ম খণ্ড-২য় সংস্করণ- 

১৫৩ পৃঃ । 

১৪ 



২১০ বাঙ্গালীর বল 

লাঞ্ছিত শ্্রীমৃত্তির শূন্য বেদীর সম্মুখে গন্ধতৈলের স্বর্ণপ্রদীপ জলিয়! 
উঠিল। 

দন্ুজমর্দন-দেব ( ১৩৩৯ শকে ) ১৪১৬-১৭ খৃষ্টাব্দে পাতুয়া হইতে যে 
সকল মুদ্রা প্রচার করিয়াছিলেন তাহাদের নিদর্শন আজিও ঢাকার 

শিল্পশালায় রক্ষিত হইতেছে । বিজয়ী বীরের 

অপ্রতিহত শক্তি পাওুয়া হইতে অগ্রসর হইয়া, 
নানা বাধা বিষ্ব অতিক্রম করিয়া চট্রগ্রাম বা চাটিগ্রামে বিস্তার 
লাভ করিল । দন্নুজমর্দন-দেব চাটিগ্রাম টহ্কশাল! হইতে মুদ্রা প্রচারিত 

করিলেন । তিনি সুবর্ণগ্রাম জয় করিলেন --অদ্রচন্ত্রাঙ্কিত পতাকা কিছু- 

দিনের জন্য আবার নমিত হইল-_ন্থৃবর্ণগ্রামের হিন্দুরাজাদিগের শৌধ্য- 

কাহিনী আবার জাগ্রত হইয়া উঠিল । দনুজমর্দিন-দেব ১৪১৮ খুষ্টাব্ে 
স্বর্ণ গ্রাম হইতে বহু মুদ্র। প্রচার করিলেন । পাঠোদ্ধারের ভ্রমে বাঙ্গালার 

এই বীরকাহিনী এতদ্রিন অপরিজ্ঞাত ছিল । কয়েকমাস পূর্বে পাঠান- 

ভূপতিদিগের বহু মুদ্রার সহিত দহ্থুজমর্দনের কতকগুলি মুদ্রা আবিষ্কৃত 

হইয়া যে বীর-কাহিনী প্রচার করিতেছে, তাহার জন্য বাঙ্গালার 

ইতিহাস প্রত্বতাত্বিকদিগের নিকট খণী থাকিবে । (১) 

লিপি 

দনুজমর্দিনের রৌপ্যমুদ্র! 

দনুজম্দ্দিনের বংশবিবরণ এখনও তমনাচ্ছন্ন,। কারণ তিনি দনুজ- 

রায় বা দন্ুজমাধব নহেন। কিন্ত তিনটা স্থানের মুদ্র/ একত্র দেখিলে 
ইহাই মনে হয় যে, অন্ততঃ ১৪১৬ হইতে ১৪১৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যাস্ত তিনি 

গৌড়ের ভূপতি ছিলেন। তীহার রাজ্য-জয়কালে বাঙ্গালীর সহিত 

(১) বন্ধুবর ডাঃ নলিনীবাস্ত ভট্টশ।লী মহাশয় অনুমান করেন যে, রাজা গণেশ ও 

দনুজমর্দিনদেব অভিন্ন ব)ক্তি এবং মহেক্রুদেব যছু বা জলালউদ্দীনের পূর্ন্বনাম। 
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বাঙ্গালীরই যুদ্ধ হইয়াছিল-_্থ তরাং সে জয় ও পরাজয় বাঙ্গালীরই বাছু- 

বলের পরিচয় দেয়। 

দন্ুজমর্দনের পরই. দেখিতে পাওয়া যায় মহারাজ মহেন্ত্রের রজত- 

মুদ্রা। এখন পধ্যন্ত যতদূর জানা যায় তাহাতে মহারাজ মহেন্্র ১৪১৮ 

রা বষ্টা্ধে পাওুয়! হুইতে মুদ্রা! গ্রচার করিয়াছিলেন । 

মহারাজ মহেন্দ্র যে কে তাহ! জানিবার উপায় 

আবিষ্কৃত হয় নাই। তিনি হয়ত দন্ুজমর্দনের পুত্র, কিংবা আত্মীয় 

কিংব। তাহার সহিত দন্ুজমর্দনের কোন প্রকার সম্বপ্ধই বর্তমান ছিল না। 

কিন্তু তাহার ১৪১৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৪২৭ স্রীষ্টাব্দ পধ্যন্ত মুদ্রান্কিত মুদ্রা 

ইহাই প্রকাশ করে যে, তিনি এর সময়ে পাঙুয়ার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত 

হইয়াছিলেন এবং সমুদয় উত্তব ও পূর্ববঙ্গ তাঁহার অধীন ছিল। (১) 

দন্তজম্র্দন কিরূপে পিংহাসন হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন, তাহা 

অন্ধকারের গর্ভে নিহিত আছে। 

স্থলতান জলালুদ্দীন এ সময়ে কোথায় ছিলেন? লিখিত ইতিহাস 

তদশ্বন্ধে এখনও নীরব । কোন রাজমুদ্র। ১৪১৬ খ্রষ্টাব্দের পর হইতে 

১৪১৮ খ্রীষ্টাব্দের কিছুকাল পধ্যন্ত তাহার কোন সংবাদ 

এ দেয় না। ১৪১৮ খুষ্টাব্ধে তিনি সাতর্গাও হইতে যে 

মুদ্রা প্রচারিত করিয়াছিলেন তাহা লোকলোচনের 

অন্তর্গত হইয়াছে (২), স্ৃতরাং সাতর্গাও নে সময়ে তাহার অধিকারে ছিল 

ব। আসিয়াছিল। সিংহাসনচ্যুত হইয়। তিনি যে উহা পুনঃ প্র'প্ত হইবার 

জন্য চেষ্টিত হইয়াছিলেন, সাতগীয়ের মুদ্র। তাহা ব্যক্ত করে। সে চেষ্টার 
_ পাশা ০ শশা শী পা শশী 

পাশ শ এ পিশশীািশ শী িশিশিীঁিসিীশি শা তি পা চাঁন ৮ লাদিশা শিস শি চে 

(১) বাঙ্গলার ইতিহাদ-_৮রাখালদাদ বন্দোপাধ্যায়_-১ম খণ্ড--২য় সংস্করণ 

৷ ১৫৫---৫৪৬ পৃঃ 

(২) 0/2192£/4 2 0০5 2%1%2 £772:7 14527, 01000%, ৬০] 10, 

1১,162, 



হি বাঙ্গালীর বল 
নিত ঘি ৮ 

অর্থ যুদ্ধ__সে যুদ্ধের কাহিনী বাঙ্গালী-সেনার সহিত বাঙ্গালী ও পাঠান- 

সেনার শক্তিপরীক্ষ/। সে পরীক্ষায় জলালুদ্দীনই কৃতকাধ্য হইয়া-, 
ছিলেন, কারণ সেকালের মুদ্রায় মহারাজ মহেন্দ্র বা দন্ছজমর্দনের নাম 

পাওযা যায় না। সেকালের মুদ্রা স্থলতান জলালুদ্দীনের ন।ম বহন 

করে। 

র।জ। গণেশের ও তাহার অল্পকাল পরেই রাজ! দিজমদ্দনদেব '৪ 

মহারাজ মহেন্ছের পাওযার রাজসিংহাসন ল।ভের কাহিনী এখন বিশেষ 

বিববণের অভাবে গ্রবাদেব মধ্যাদ| মাত্র লাভ 

করিয়াছে বটে, কিন্ত সে কাহিনী বাঙ্গালীর-_ 

বিশেষতঃ বাঙ্গালী-হিন্দুব বিজয-কাভিনী-_-উহা প্রমাণিত করে যে, 

প্রতিিত পাঠান-রাঁজশক্তিকে সিংহাসনবিচ্যুত করিবাব ঘোগ্যত। 
পাঠানাগমনের অন্ততঃ ১৫০ বং্সর পরও হিন্দুদিগের মধ্যে বর্তমা নন ছিল। 

স্থতরাং সেকালে এবং অন্যান্ত কারণে পরবন্ভীক!লেও বঙ্গদেশ হইতে বন 

সৈম্ত সংগ্রহ কর| দুরূহ ব। অসম্ভব হয নাই | এই বাষ্ট্রবিপ্রবে ঘে বাঙ্গালী 

হিন্দুই শুধু যোগদান করিয়াছিল এরপ মনে হয় না__বাঙ্গালী হিন্দু 

ও মুসলমান একত্র যোগ ধিয়াছিল, কারণ ১৫৭ বংসরের মুঘলমান- 

সম্পর্কে বহু বাঙ্গালী-হিন্দ মুসলমান হইয়াছিল । মহম্মদ-ই 
বক্তিয়ার খিলিজি এবং পরবর্তীকালের পাঠান-সেনাপতিদিগের সহিত 

আগত পাঠানদিগের পুত্রকলত্তরও তখন বাঙ্গালার লোকসংখ্যা বুদ্ধি 

করিয়াছিল । 

জলালুদ্দীনের পর হইতেই গৌড়সাম্্রাজো বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল; 
পরবর্তী স্থলতানগণ চরিত্রহীন ও অলস হইয়া রঙ্গমহলেই কালকর্তন 

করিতে লাগিলেন; কেহ ব| বেগমদিগের পরিচ্ছদ 

পরিধান করিয়া স্ত্রীজনোচিত অঙ্গীভরণে ভূষিত 

হইয়া স্থুরা ও সঙ্গীতেই বিভোর হইয়া পড়িলেন। রাজসভা ক্রমে ক্রমে, 

বাঙ্গালী হিন্দুব গৌরব 

রম 

পতনের আরম্ত 



পাঠান-বন্যা! ২১৩ 

' নৃত্যশালা হইয়া উঠিল। (১) তখন রঙ্গমহলের খোজা ও হাবসী 

' গ্রহরিবর্গ প্রভুৃহত্য। করিয়া একে একে সিংহাসনে আরোহণ করিতে 

লাগিল । (২) 

হাবসীদিগের যমস্বরূপ হইয়া যেদিন গৌড়জনেব বলে বলীয়ান, পূর্কের 

সহায়হীন হোসেন শাহ গৌডপতি হইবার জন্য শাণিত অসি মুক্ত 
রা কবিলেন, সেদিন গৌড়ের ছুর্গমূল নাগরিকদিগের 
রানা ডি শোণিতে সিক্ত ভইয়া শিথিল হইয়! পড়িল। 

গৌড়ছুর্গের চতুদ্দিকে হোসেনের ও মুজফফরের 

চারি মাস ব্যাপী যে স্থুদীর্ঘ মমর ঘটিধাছিল, হাজি মহম্মদ কান্দাহারী 
বলিয়াছেন যে, তাহাতে একলক্ষ বিংশ সহস্র হিন্দু ও মুসলমান নিহত 

হইয়াছিল । (৩) ইতিহাসে নরপাংশুল রূপে পরিচিত মুজফফ 

কাহিনী লোকে ক্রমে ক্রমে বিস্বৃত হইতে লাগিল, তৎ্পূর্ষে রে নু 

রাজাদিগের সহিত মুজফফরেব সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল ? (৪) তাহার যে তখনও 
৫০০০ হাব্সী অশ্বারোহী, ২৫০০০ আফগান এবং বাঙ্গালী সৈন্য ছিল 

তাহার পরিচয় আছে । (৫) 

হোসেন শাহের যুগ বঙ্গের এক অভিনব প্রেম-ধন্ম প্রচারের যুগ-_-সে 

ঘুগ সাহিত্যে ও সঙ্গীতে স্থপরিচিত_-তাহার কাহিনী বাঙ্গ, মগধে, 

মিখিলায়, উত্কলে, আসামে, কামরূপে, লক্ষকণে 

পরিকীন্তিত; সে যুগের কাহিনী আজিও নীলাচলে 
বঙ্গের কৌস্তুভ মণি 

(১) ,১/০7৮77৮৩ 7//5/9/1” 7 7271247) 1১. 109 (3200719%571507,) 1904 

(২) /. 44. ০. 2. (010), ৬০] 2111, 1873, 1১ 296. 

(৩) ই্টয়া্ট বলেন ২৬০০* সৈন্য নিহত হইয়ছিল। .১7০%%7//$ 472512/5) 
(7 7367201, 7১, 142 (10006830251 1507৮) 1904. 227727%$ ৯772/27 ১128, 

(৪) 161, 1১,124, 

(৫) ১/22/:৮/5 412549/5/০/ 2212/-12- 154 (132084192১1 200 ) 

1 094. 



২১৪ বাঙ্গালীর বল 

তরঙ্গগঞ্জনে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতেছে_-সে যুগের কৌন্তভমণি বক্ষে 

ধারণ করিয়' মহাসাগর সত্যসত্যই রত্বাকর হইয়াছে । 
পরিব্রাজক ভর্থেমা কহিয়াছেন-_ আমরা “বংঘেল্লা” নগরাভিমুখে 

যাত্রা করিয়াছিলাম। * * আমি যত নগর দেখিয়াছি, ইহা 
তাহাদের সকলের অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ । এইস্কানের 

স্বলতান একজন মুর (মুসলমান )। তাহার অধীনে 
অশ্বারোহী ও পদাতিকে মিলিয়া ছুইলক্ষ সৈন্য আছে। ইহার। সকলেই 

মুললমান। নরসিংহের নৃপতিব সহিত তাহার নিয়তই যুদ্ধ ঘটে। 

“বংঘেল্লা” যে কোন্ নগর তাহা লইয়া মতভেদ আছে । কেহ কেহ 

বলেন, ইহ। হয় চট্টগ্রাম, না হর সোনারগঁ। এবং ভর্থেমা-বণিত মুমলমান 

ভূপতি_পাঠান ভূপাল হোসেন শাহ এবং নবপিংহের রাজা উডিস্যার 

নরপতি প্রতাপরুদ্র | 

পাঠান-শাসপনকালে কতকগুরপি পাঠানভূপতির হাবসী (১) সৈন্ত 
ছিল। সুলতান বার্বাক শাহ ও ফতে শাহের হাবসী সেনাপতি ও 

সৈন্যের উল্লেখ ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়। 

পরিব্রাজক ভর্থেম! 

হোসেনশাহের 
বাঙ্গালী-নৈন্ কিন্তু শুধু পাঠান ৯ হাবসী টৈন্যের দ্বার।ই যে 

সেকালের বঙ্গবাহিনী গঠিত হইতে পারিত এরূপ 

মনে হয় ন|। স্থলতানদিগের সৈন্যেব সংখ্যা, অতি অল্প সময়ের মধ্যে 

বঙ্গে বহু সৈম্ত সংগ্রহ, শোধ্য বাধ্যের খ্যাতি প্রভৃতি হইতেই ইহা 

অনুমান করিতে পার। যায় । হোসেন শাহের যে ছুই লক্ষ সেন! ছিল 

তাহা ফেরিন্তাও বলিয়! গিয়াছেন। তারিখ-ফতে-ই-আপাম নাষক গ্রন্থে 

বিবৃত হইয়াছে যে, আসাম-যুদ্ধে হৌসেন শাহের ২৪০০০ সেনা নিযুক্ত 

(১), ১122/01257725197/ 07 73721--, 23 (39082085110 

১9০4. 



পাঠান-বন্তা ণ ২১৫ 

হইয়াছিল। অনেক রণত্রীও এই যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল। সে 

সকল রণতরীর মাঝিমাল্লা যে বাঙ্গীলী ছিল তাহা সহজেই অন্তুমেয় । 

মুজ্ফফর শাহের, হত্যার পর গৌড়ের প্রধানগণ এবং পৌরজন 
হোসেন শাহকেই গৌড়পতিনুপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । ইহা! ১৪৯৮ 

্রী্টাবন্বের পুরাতন কাহিনী । গৌড়সিংহাসনে আরোহণকলে যে ভীষণ 
যুদ্ধে লিপ্ত হইয়। হোসেন শাহ শেণিত-তরঙ্গে সাত হইয়াছিলেন তাহ! 

পূর্ববেই বলিয়াছি। নিকটবর্তী স্বাধীন ও প্রতাপশালী পাঠানরাজ্য 

জৌনপুর ইহার পূর্ব হইতেই স্থলতান সেকেন্দার কর্তৃক আক্রান্ত ও 

বিধ্বস্ত হইয়াছিল। জৌনপুরের ভূপতি শাহ 

হুসেন আলী তখন নিজেই জৌনপুর হইতে বেহাবের 

সীমান্তে ও বেহার সীমান্ত হইতে জৌনপুরে 
পলায়মান-_-অবশেষে সেকেন্দর কর্তৃক পশ্চাদ্ধাবিত হইয়। তিনি গৌড়ের 

সিংহদ্বারেই আশ্রঘ-ভিখাবী হইয়াছিলেন | (১) স্ৃতরাং জৌনপুবী সৈন্য 
পাইবার সম্ভাবনা হে।সেন শাহের ছিল ন| | 

সিংহাসনে আবোহণ করিয়াই হোসেন শাহ হাঁবসী সৈন্ত দুরীকৃত 
করিয়াছিলেন, পাইক-পেন| বিদায় দিয়াছিলেন। পাইকগণ অনেক 

সময়েই বিদ্রোহী হইয়া গোপনে স্থলতানদিগকে নিহত করিত বলিয়া 

হোসেন শাহ এরূপ করিয়াছিলেন । পাইকদিগকে বিদায় করিয়া তিনি 

বঙ্গে যে নৃতন সেনাদলের স্থ্টি করিয়াছিলেন তাহার! ইতিহাসে "সেরহাং” 

নামে পরিচিত হইয়। সুলতানের শরীর রক্ষী করিত। সেরহাং-সেন! 

সম্ভবতঃ মুসলমান দ্বারা গঠিত হইয়। থাকিবে--কিন্তু তাহার কোন 
বিশেষ প্রমাণ আছে কি. না জানি না। 

কর্মচ্যুত পাইক সেনাদিগের বংশধরগণ মেদিনীপুর অঞ্চলে বাস 

বঙ্গদেশ হইতে সেনা- 

সংগ্রহের সম্ভবনা 

(১) 161711-1-707011 0101, 1.001--ঘ01090 ঘি ঘি ১.6. 



২১৬ রি বাঙ্গালীর বল 

করিত এবং চাকরাণ জমি ভোগ করিত। আবশ্তক হইলেই উহারা 

বঙ্গপতির জন্য অস্ত্র ধরিত। ইংরাজের আমলে যখন তাহাদের সাহায্যের 

আর প্রয়োজন হইল না, তখন গবর্ণমেন্ট চাকরাণ বাজেয়াপ্ত করিতে 
চাহিলেন। পাইকগণ সেজন্য দশ বত্সর পধ্যন্ত নান। উপদ্রবের স্থষ্টি 

করিয়াছিল । (১) 

হোসেন শাহ যেমন দেহরক্ষীস্বরূপ পাইক সেন! রাখেন নাই, তেমনি 

বঙ্গের সমুদাঘ হাবলী সেনাও বিতাড়িত করিয়াছিলেন। হাবসীগণ 

বিশ্বাসঘাতক বলিয়া পরিচিত ছিল। স্থৃতর|ং কর্শচ্যত হইয়া তাহার! 

কি জৌনপুরে, কি দিল্লীতে__কোন স্থানেই আর নৃত্ন কম্ম পাইল ন|। 

শুনিতে পাওয়। যায় তাহাদের কতক গুজবাটে ও কতক দাক্ষিণাত্যে 

গমন করিয়া বাস করিতে লাগিল। ইহাদিগেরই বংশধরগণ দাক্ষিণাত্যের 

বিখ্যাত “সিদ্ধি' সৈন্য বলিয়। পরিচিত । (২) 

মুজফফর শাহের মৃত্্যব পর কিরূপে উজীর হোসেন শাহ 

গৌড়সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইযাছিলেন তাহ। পুর্ধেই বলিয়ছি। সে 

সময়েও বঙ্গের বাহির হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিবাব সুযোগ তাহার ছিল 

না। হাবসী ও পাইকদিগকে বিদায় দেওঘায় বঙ্গসৈন্ের সংখ্যাও ত্রাস 

প্রাপ্ত হইয়াছিল । সেই বৎসরেই আবার আসাম-অভিযানের জন্য 

তিনি বঙ্গে সেনা সংগ্রহ করিলেন। আাহাদেব সংখ্যাও অল্প ছিল 

ন।|। ৩) 

1১) ,942291/%5 2775107) 01 772/27--1১, 7129 (13106719951 1501), ) 

1904. 

(২) £///-1100,7127--128, 

(6৩):.:1016555 25501071১100 2, 10010010708 2105 200 115200001১০ 1010%- 

0010) 06 25527-_1/22--4- 729, রিয়াজে উডিগ্া আক্রমণের পর আমাম-যুদ্ধের 
' কথা আছে। 



পাঠান-বন্া৷ ২১৭ 

কেবল যে তিনি আসাম-যুদ্ধে লিগ হইয়াছিলেন তাহ! নহে ) 

গৌড় হইতে উড়িস্ত! পর্যন্ত ভূভাগের নৃপতিবর্গ তাহার নিকট আনত 
হইয়াছিলেন। (১) চৈতন্য ভাগবতে রিয়াজের এই উক্তিরই নিম্নলিখিত- 
রূপ প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই £-_ 

যে হুসেন শাহ। সর্ব-উডিয়ার দেশে । 

দেবমৃত্তি ভাঙ্গিলেক দেউল-বিশেষে ॥ (২) 

মুসলমান-সেন। এ সময়ে উড়িষ্য। জয় করিতে পারে নাই । প্রতাপ- 
পুত্র মন্দারণ দুর্গ অবরোধ করিলে পর তাহার প্রধান কম্মচারী গোবিন্দ 

বিদ্ভাধর গোপনে মুসলমানদিগের সহিত যোগদান করায় প্রতাপরুদ্দ্ 
পলাধন করিতে বাধা হইয়াছিলেন। (৩) তখন পর্যান্তও বঙ্গে 

“প্রতাপেতে যম” অঙ্ছ্বনরাজ বিদ্যমান ছিলেন বলিয়! কথিত হয়। 
ছায়াশৃন্ত বেদশশী পবিমিত শক। 

সনাতন হুসেনশাহ নুপতি তিলক ॥ 

উত্তরে অজ্ঞন রাজ। প্রতাপেতে যম। 

মুল্লুক ফতেয়াবাদ বঙ্গরোড়। তক সীম ॥ (৪) 
বঙ্গের পার্বন্তী ত্রিপুব। ও কামতা রাজ্য তখন শৌধ্য-বীর্ষেয 

স্থপ্রতিষ্ঠিত ছিল। বঙ্গদেশ যে.তখন ভীরুর আবাসভৃমি ছিল তাহার 

আদৌ কোনও পরিচয় নাই । স্থতরাং পূর্বাপর বর্ণিত অবস্থ! আলোচন। 
করিলে ইহাই মনে হ্ফু যে, হোসেনশাহ বঙ্গদেশ হইতেই সৈন্য সংগ্রহ 
করিয়াছিলেন। তাহার বীর বাঙ্গালী-সেনীপতি গৌর মলিকের নাম 

(১) £১7)/72-245 ১%/2/2/-1১, 132, 

(২) চৈতন্ততাগবত-_শ্রীযুক্ত অতুলকৃষণ গোস্বামী । ৪২৬ পৃষ্ঠ] । 

(৩) /, 4.০, 2, 010 ১৪065, ৬০1 1,৯1১, 19০০, 127], 0. 718৫. 

(৪) ফুল্পশ্ী গ্রামবাসী বিজয় গুপ্তের ১৪৮৪ খ্রীষ্টাব্দে রচিত “মনসা মঈল- বঙ্গভাষ! 

ও সাহিত্য_-_রায় বাহুর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্্র সেন, ২৭ন পৃষ্ঠ]। 



২১৮ বাঙ্গালীর বল 

আজিও পরিচিত-_তীহার “বঙ্গাল” নামক মেনাপতির নাম বিশেষরূপে 

লক্ষ্য করিবার বিষয়। যুদ্ধ-ব্যবসায় বাঙ্গালায় বিশেষরূপে পরিচিত ও 

স্যোগ মাত্রেই অবলম্বনীয় না থাকিলে বাঙ্গালী সেনাপতি ও সৈন্য 
কোথা হইতে আমিত? 

ত্রিপুরাপতি ধনমাণিক্য এই যুগে একজন পরাক্রান্ত নৃপতি রূপে 

পরিচিত ছিলেন। হোসেন শাহ যখন তাহার রাজ্য আক্রমণ করিলেন, 

বক্রবীর গৌর মদিক তখন প্রথমবার পরাজিত হইলেন। পরাজয়ের 
ওঠচাগ.. কলঙ্ক দূৰ করিবার জন্য তিনি বঙ্গবীর গৌর 

মল্লিকের নেতৃত্বাধীনে আবার সৈন্য প্রেরণ করিলেন । 

রায় চয়চাগ তখন ত্রিপুবাপতির সেনাপতি ৷ চয়চাগের সহিত কুমিল্লায় 

গৌর মল্লিকের যে যুদ্ধ হইয়াছিল তাহ। বাঙ্গালী সেনাপতিরই 

রণনিপুণতার পরিচয় প্রদান করে। চয়চাগ পরাজিত হইলেন, বঙ্গ বীরের 

ডঞ্কা ত্রিপুরায় বাজিয়৷ উঠিল-_মেহেরকুল ছুর্গ গৌর মলিকের করায়ন্ত 

হইল । 

দুর্গ অধিকার করিয়৷ গৌডসেন। জয় জয় নাদে ত্রিপুরার রাজধানীর 

দিকে অগ্রনর হইল । চরচাগ প্রমাদ গণিলেন। তিনি গোমতী 

নদীতে বাধ দ্রিলেন-_জলল্রোত অবরুদ্ধ হইল। গৌড়সেনা ইহ। 

জানিতে পারিল না, মনে কবিল গোমতী একটি বিশুফ নদ মাত্র। 

তাহার! যখন নিশ্চিন্ত চিত্তে গোমতীর শুষ্প্রায় গর্ভ অতিক্রম করিতে 

লাগিল, চয়চ।গ তখন বাধ কাটির। দিলেন। বিপুল বেগে নদীতে শ্রোত 

বহিল-_ভীম গঞ্জনে তরঙ্গের পর তরঙ্গ ধাবিত হইতে লাগিল-_-বঙ্গ- 

সেনা গোমতীর উচ্ছুদিত বারিপ্রবাহে নিমগ্ন হইল। যাহারা 

কোন ক্রমে রক্ষা পাইল, তাহারাঁও চণ্ডীগড়ে ত্রিপুরার সেন। 

কর্তুক আক্রান্ত হইয়া ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। হোসেন শাহ চারি 

বার ত্রিপুরারাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন_-তিনবার পরাজিত হইয়! 



পাঠান-বন্যা রা 
৮৮ ৮৩ স্ব 

& 
৮ ৭ ০০৯১৮ তল রসি পাখি নি সি ৮৯ পি লা লেস তাস শি 

চতুর্থবারে জয়লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া ত্রিপুরার ইতিহাসে কথিত 

হয়। (১) 

হোসেন শাহের (বায় ও উজীর বস্থবংশীঘ পুরন্দর খার পরামর্শে (২) 

বঙ্গের নৌশক্তি তখন প্রবল হইয়াছিল। বাঙ্গালীর ২৪০০০ সেনা ও 

বহু রণতন্ী সেকালে আসাম-জয়ের জন্য ধাবিত 

হইয়াছিল । হোসেন-পুত্র নসরৎ শাহের কালেও 

(১৫৩১ খৃষ্টাব্দে) গৌড়সেনা ৫০ খানি রণতরী লইয়া আহোমরাঁজ্য 
আক্রমণ করিয়াছিল। তেমানিতে যে জলযুদ্ধ হইয়াছিল, ভাহাতে 

গৌড়সেন। পরাজিত হইয়। পলায়ন করিয়াছিল । (৩) ফতিয়া-ই-ইত্রিঘা 
নামক গ্রন্থে কথিত হয় যে, হোসেন শাহেরু বহু রণতরী ছিল। (8) 

তেমানির যুদ্ধে ছুই বংসর পর আর একটি জলযুদ্ধে আহোম সেনার 

নিকট গোৌড়সেন। পরাজিত হইয়াছিল। সেই যুদ্ধে “বঙ্গাল” নামক 

একজন গৌড়-সেনাপতির পরিচয় পাওয়া যায়। কথিত হয় যে, বঙ্গ- 

বাহিনী একডাল। হইতে রণ-যাত্র। করিয়াছিল । (৫) 

গৌড়ের সেনা বারংবার আসাম-জয়ের চেষ্ট। করিয়াও কৃতকাধ্য 

হইতে পারে নাই। হোসেন শাহের সমর হইতে মীরজুমলার কাল 

পধ্যন্ত বহু বঙ্গসেনার রুধিরআ্োতে আসামের শিলাতল সিক্ত হইয়াছে-_ 
বহু রণতরী হইতে কামান ডাকিয়াছে (৬)__বহু সেনাপতি যুদ্ধে প্রাণ 

দিয়াছেন--কিন্তু কোন দিন আসাম বিজিত হয় নাই । 

রণতরী 

(১) রাজমালা ব! ত্রিপুরার ইতিহাস-_শ্রীযুক্ত কৈলাশচক্্র পিংহ, ৪৩-৫০ | 
(২) গৌড়ের ইতিহাস-_৬রজনীকাস্ত চক্রবর্তাঁ_-১০৪ পৃষ্ঠ] । 
(৩) 44 4725/777 94455৫70210 [১.79. 

(8) /. 44. 5. 79, (1872 ), 701) 79, 235. 

16 (1873) [৯. 2০9, 
(৫) 22%7/7/ 2 7720৫779510 1১, 69. 

(৬) 44 47/5/97/ 9 445527--02105 00), 82587, 8৪, ০০. 



২২৪ বাঙালীর বল 

কামরূপ রাজ্য তথন হিন্দুর গৌরব-প্রভায় সমুজ্জল--পাঠান-জয়ের 

আনন্দে উত্ফুলল। হোসেন শাহের পুত্রের সেনা আসাম-রাজ কর্তৃক 

অবরুদ্ধ হইয়া খাছ্য!পির অভাবে একান্ত বিপদগ্রস্ত 

ও শেষে পরাজিত হইল । ইহ। বাঙ্গালীর পরাজয়- 

বার্তা । এতিহানিক গোলাম হোসেন যাহাকে এক বৎসরের একটা 

মাত্র যুদ্ধাভিযানরূপে বর্ণন। করিয়াছেন, তাহা একটি মাত্র অভিযান 

নহে। হোসেন শাহের সেনা রাজ। নীলাম্ববের রাজ্য আক্রমণ করিয়! 

পরাজিত হইলে পর যখন হোসেন শাহ গোঁড়ে প্রত্যাবর্তন করিবেন, 

তখন রাজার নিকট বলিয়। পাঠাইলেন যে, তাহার মহিষী রাণীর সহিত 

সাক্ষাৎ করিতে চাহেন ।-রাজ| সম্মত হইলেন । বস্ত্রাচ্ছাদিত কতকগুলি 

শিবিকা তখন কামতাপুব নগবে প্রবেশ কবিল। সকলে ভাবিল 

স্থলতানপত্রী ও তাহার দাসী প্রভৃতি আংসয়াছে। সহস। শিবিকাগুলির 

আবরণ মুক্ত হইল, বহু লোক শিবিক| হইতে বাহির হইয়। পুবী আক্রমণ 
করিল-__নীলাম্বব বন্দী হইলেন। কিন্তু সিংহ-শিশুকে কে পিঞ্তরাবদ্ধ 
করিতে পারে? রাজা নীলাম্বর গৌডের পথে পলায়ন করিয়। স্বরজ্য 
আগমন কবিলেন। (১) রাজপুরে এইরূপে ছলে বহু মুনলমান-সৈম্ত 
প্রবেশ করিবার কাহিনী সপ্তদশ অশ্বারোহী কর্তৃক বঙ্গজয়-কাহিনীর 
ঈষং পরিবর্তিত সংস্করণ বলিয়। মনে হয়! 

এ যুগের বঙ্গ-সাহিতা বঙ্গতরিত্রের ঘে মূর্তি প্রদর্শন করে তাহা 
ভীরুর চিত্র নতে। শ্রীযুক্ত দীনেশবাবু লিখিয়াছেন-_“বাঙ্গালী তখনও 

একান্ত মুদু ও কুন্ম-স্তকুমার হঈয়। পড়েন নাই, 
তাই বীরত্বে কাহিনীগুলিতেও মূলের উদ্দীপনার 

ঘখাযথ প্রতিধ্বনি জাগিয়াছে, অমাঞ্জিত ভাষার মধ্যেও সংক্ষুব চিত্তের 

র।জ? নীলাম্বর 

বঙ্গভাষায় বীর-মুন্তি 

(১) 44 17/25/0511 % 41552770210 009, 4243. 



 পাঠীন-বন্তা ২২১ 
সি সিসিক 

ক্রোধ, অপমান প্রভৃতি র রসের প্রবাহ অনেকটা ব বাধ বাধ হইয়াও যেন 

কবির উত্তেজনার প্রথরতার পরিচয় দিতেছে ।৮ (১) 

হোসেন শাহের মৃত্যুর পর ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে মোগল ও পাঠানের রুধির- 

তরঙ্গে ভারতের পানিপথ ক্ষেত্র পরিপ্রাবিত হইয়। গেল__মোগলের 

প্রতিষ্ঠার বীজ পাঠান-সুলতান দিলীশ্বর ইব্রাহিম 

লোদীব শোণিতস্ক্ত ভূমিতে উপ্ত হইল । তাহার 

পর ভারতের একাংশেব ও বঙ্গের ইতিহাস মোগল-পাঠানের সমর!- 

ভিযানেব ইতিহ।স | তাহা কৌশলী মোগলেব নবরাজ্য সংস্থাপনের 

প্রাণান্ত চেষ্টায় পবিপূর্ণ এবং স্বজাতিব্সল পাঠান শেরর৫খার অদ্ভুত 

অধ্যবসায় ও বীবত্ব-গর্ধে শুবিখ্যাত। সে বীরত্বখ্যাতির সহিতও 

বঙ্গবীরেব কাহিনী জড়িত রহিয়াছে । ইহার কিছুদিন পূর্বেই বঙ্গরাজ্য 

হইতে গৌডসেন। প্রধাবিত হইঘ। লক্ষৌ নগবী আক্রমণ করিয়াছিল। 

এট সংবাদে বিচলিত হইয়া বাহশাহ বাবব হোসেন শাহের পুত্র 

নসর শাহেব সহিত সন্ধি সংস্থাপন করিয়াছিলেন | (২) 

বঙ্গে প্রবেশ করিবার পূর্বে শের খ। একমাস পধ্যন্ত তেলিয়াগাড়ী 

ও সকরিগলির গিরিপথে বঙ্গসৈন্যের বিক্রম পরীক্ষা করিয়া যথেষ্ট বেগ 

পাইর়াছিলেন । এই গিরিপথে তাহাকে বহুমূল্যে 

জয়মালা ক্রয় করিতে হ্ইয়াছিল। (৩) গৌড়- 

স্থলতান মহম্মদ শাহের কামান ছিল, সেনা ছিল। শেররখ৫খা যে সে 

কালে বঙগসৈন্তকে ভীতির চক্ষে দেখিতেন না 1 (৪) তাহাও নহে! 
শীট উন শাল ৮ শি 

৮৭2 

পাঁনিপথ 

বেহারে যুদ্ধ 

০) বঙ্গভ।ষ ও সাহিত্য- শ্রী দীনেশচন্র সেন রায় বাহাদুর )। 
(২) 7১701725715 ১7712271715 35, 

(৩) /১77/42-%5 54/77/9712, 739. 

(৪) [7১16958 000, ৮৮101) ] 112৮5 07151961560 72707 7777), ০০ 111 

590 56, 16] 501৮1%৩১1;0৬/ ] ৮111 5190] 006 110877915 010 [01117005020 

--757771-1-5727- 51772 2 £211100 ৮০1 1৬১ 519, 338-39, 

স্পা স্পশি 



২২২ বাঙ্গালীর বল 

বঙ্গসেনাপতি কুতুব খা যখন বেহার আক্রমণ করেন তখন তাহার 

বঙ্গসেনা, শের খাঁর সৈন্য অপেক্ষা হীনশক্তি ছিল। (১) কুতুব মনে, 
করিলেন, বঙ্গমেনা অক্লেশে পাঠানদিগকে জয় করিবে । ভাগ্যলক্্মী 

শের খার প্রতি প্রসন্ন ছিল। তীরবিদ্ধ হইয়া সমরক্ষেত্রে কুতুবের 

মানবলীলা শেষ হইল । সেকালে সেনাপতি নিহত হইলেই সৈন্তগণ 

পলায়ন করিত। বঙ্গসেনা যখন দেখিল কৃতুব মৃত, তাহারা পলায়ন 

করিতে লাগিল। তাহাদের কামান, হস্তী ও জিনিষপত্র সমন্তই 

শক্রকরতলগত হইল । শেরখা বেহাঁরের কর্তা হইলেন । বেহারের 

অল্পবয়স্ক ভূপতি জলাল্ খা লোহানী শেরখাঁর দুর্ব্যবহারে মন্মপীড়িত 

হইয়! গৌড়ের স্থুলতান মহম্মদ শাহের নিকট আশ্রয় লইলেন। 

মহম্মদ পুনরায় বঙ্গ হইতে বহু সৈন্য সংগ্রহ করিলেন। (২) এবং 

কুতুবের পুত্র ইত্রাহিমকে সেনাপতিত্বে বরণ করিয়। যুদ্ধে পাঠাইলেন। 
ইব্রহিম বহু কামান ( আইতিস-বাজি ) ও হন্তী লইয়।, বহু বঙ্গসৈন্তের 
নেতৃত্ব লাভে গব্বিত হৃদয়ে যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন । বাঙ্গালী সৈম্তের 

বীরত্বের উপর তাহার অসীম বিশ্বাস ছিল। সেই বিশ্বাসের বশবর্তী 

হইয়া তিনি সেনাপতির যথাকর্তব্য পালনে ততটা মনোযোগী হইলেন 

না। তাহার বিশ্বান ছিল যে, যুদ্ধে জয় নিশ্চয়ই ঘটিবে। (৩) 

(১) ,১/27827/5 4115/97)/ 07 227722/--7. 736 03205219551 0০00.) 

1904. 
(২) 175 1056৮67 255272/220 4 7107 7/2171279£5 777/27) 006 ০017)- 

[02100 06 ৮1010] 179 50000509000 11971213110 11020) 079 50] 01 005 

01700000966 £606121.--922/27%5 21/5407 0 /2722/, ৮. 137 (73808 

70251 75017.) 19094 7 47025 4727%25/%07--৬ 01 11 1১,147. 

(৩) 1701917170 101)205 180 925 ৮০19 00250610611) //4 £792825597 

/76 77%422//5 07081) 00200705059 01102001606 41681782775 %/00010 
7১6 1501772001১ 10 0570 ইত্যাদি--]271%-1-5727” 57672 : 011০6 ৬০] 1) 

১, 339. এ রি 



পাঠান-বন্যা ২২৩ 
৯ পতিতার ৬ পাস লািলী সত পাত উপর তাস পাপ সিরাত বাসি সিসি তি সিরীসটিরাসটি পাস্টিলিসসি্ী সি পিপি লিলির আপ সিসি 

বাঙ্গালীরা ৫ শের শর খাঁর মম রি অবরোধ করিল | (১) দুর্গ বহুদিন 

পর্য্যন্ত অবরুদ্ধ থাকিল, কিন্তু শের খাঁ পরাজয় মানিলেন ন।। ইত্রাহিম 

নি রি হইতে নু সৈম্ত আনিবার জন্য দূত প্রেরণ 
করিলেন। শের খা এই সংবাদ শুনিয়া নিজ 

সৈম্ভদিগকে কহিলেন_-আমি এতদিন বাঙ্গালীদের সহিত সন্মুখ-যুদ্ধে 

অগ্রপর হই নাই, পরিখার অস্তরালেই আশ্রয় লইয়া আছি। তাহাদের 
সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য এতদ্রিন আমি কেন সামান্য মাত্র সেন! দুর্গের 

বাহির করিয়াছি জান? পাছে বহু বঙ্গসৈম্ত দেখিয়। আমার সেনা 

হতাশ্বাস হইয়া পড়ে এই জন্ত। এখন আমার বিশ্বাস হইয়াছে যে, 

যুদ্ধে বাঙ্গালীসেন। পাঠানসেন। অপেক্ষ। অনেক নিকৃষ্ট ।'**আমি এখন 

সম্মুখ-যুদ্ধে অগ্রসর হইব। সম্মুখ-যুদ্ধ না হইলে শক্রকে পরাজিত করা 
যাইবে না। ভগবানকে ধন্যবাদ যে, পাঠানে ও বাঙ্গীলীতে সম্মুখ-সমরে 

পাঠানের জয় নিশ্চিত। বাঙ্গালীরা যে পাঠানের বিরুদ্ধে ঈাড়াইতে 

পারিবে--ইহা অসম্ভব। এখন আমি কি করিতে চাই শোন। যদি 
তোমরা নম্মত হও, ভগবান যদি সদয় হন, কল্য প্রভাতেই আমি সম্মুখ- 
সমরে প্রবৃত্ত হইব, নতুবা নূতন বাঙ্গালী সৈন্য আসিয়া পড়িবে। (২) 

শের খা দেখিলেন তাহার উতৎসাহবাক্যে সৈম্তগণ উৎসাহিত হয়! 

উঠিয়াছে, তখন তিনি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। ইতঃপূর্ব্রে ব- 
হা সেনাপতি ইব্রাহিম খা যখন তাহাকে বলিতেন-_ 

দুর্গ হইতে বাহির হও, এস সমন্মুখরণে শক্তি 

(১) 7005 [3 0417/5 05519£50. 313619 11) 2 70010 1010, 00 2. 19208 

01079 ৮/101)001 5000655 3; 50 112 11072171170 ৮৮25 01011260 (0 99130 1)017)6 

601 510100010015.--47)0295 47272/5//07) ৬০1 115 ১147 

(২) 72/2%7-1-5%27 57,472 07০৮ ঘ০। [ড, ৮, 34০. 



ৃ ২11 সু 

২২৪ বাঙ্গালীর বল 

পরীক্ষা করি--তখন শের খা বাহির হইতে সাহসী হইতেন না! (১) 

সৈন্তদিগকে উৎসাহিত করিয়া শের খ। বঙ্গসেনাপতিকে বলিয়। 

পাঠাইলেন-__“আপক্স্র সহিত যদি সন্ধি হয আমি এই জাশায় এতদিন 
দুর্গের বাহির হই নাই ; যদি আপন্সি সন্ধি করিতে প্রস্তুত ন| থকেন 

তবে কল্য গ্রভাতেই রণক্ষেত্রে শক্তি-পরীক্ষা হইবে ।” বঙ্গসেনাপতি 

বলিলেন--“আচ্ছ। তাহাই হউক, কল্য গ্রভাতে যুদ্ধ হইবে ।” 

রাত্রির তখন ত্রিধাম অতিক্রান্ত হইযাছে_-শেব খা শধ্যাত্যাগ 

করিলেন, সৈন্যদিগকে দুর্গের বাহিরে আনির়। কহিলেন-_শক্রর বহু হস্তী 

ও কামান আছে, তাভাদের পদাতিক সৈন্যও বহু দেখিতেছি। আমর! 

এমন কৌশলে যুঝিব যে, শত্রু যেন ছত্রভক্ব হয । (২) 
প্রভাতে যুদ্ধারস্ত হইল। পূর্ব-নির্ারিত কৌশল মত প্রথমবার 

আক্রমণ করিষাই পাঠানসেন! পলায়নের ভাঁণ করিল। বঙ্গমেন। 

ভাবি, পাঠানগণ সত্যসত্যই পলাইতেছে। বাঙ্গালী 

অশ্বারোহী সেনা শক্রর পশ্চাদ্ধাবন করিল-- 

তাঁহাদের পদাতিক ও কামান পশ্চাতে পড়ি 

রহিল। শের খ|। ইহাবই জন্য অপেক্ষ। করিতেছিলেন। একটা 

উচ্চস্থানের পশ্চাতে তাহার বহু সৈন্য লুক্কাধিত ছিল। তাহার! অবসর 

বুঝিয়া বাঙ্গালীদিগকে আক্রমণ করিল | বাঙ্গালী অশ্বারোহী ও পাঠান 
অশ্বারোহী তখন মৃত্যু-লীলার অভিনয় করিতে লাঁগিল। বাালীর 

গোলন্দাজ মেনা অশ্বারোহীদিগকে সাহাধ্য করিতে পারিল ন]। 

বাঙ্গালী অশ্বারোহী সেনা টলিল-_-তাহাদের মধ্যে কিছুক্ষণের জন্ 

৪88 উপস্থিত হইল । তাহার যখন বিপদ বুঝিতে পারিল এবং 
৪ এ শ্ পিসপা পাশা শিস পাশপাশি তি সপ স্প্প লি ন্ 7 শা টা শট শা শা শশী শীশ্পীশীশীপিপীশ শি ৩ 

বাঙ্গালী অশ্বারোহীর 

মুদ্ধা 

(৯) 2272%/7--5/275/2/%2 :2211100 ৬০] [৬১ 1, 341 

(২) 724 



পাঠান-বন্যা 1 ২২৫ 
স্পট পেস স্মিস শসসি সপ পপ পি সমপ্রতি 

মৃত্যুপণ করিয়া যুদ্ধে নিযুক্ত হইল, স্থবিখ্যাত যোদ্ধগণ ক্রমে ক্রমে যখন 
নিহত হইলেন, বিজয়মাল্য তখন শের খার কে শোভ| পাইল । (১) 

ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করিয়। শের খা অতিশয়ুভুদর্য হইয়া! উঠিলেন। 

তাহার ইচ্ছা ছিল যে, মোগলদিগক্ে্রবিদূরিত করিয়া ভারতবর্ষে পাঠান- 

রাজ্য সংস্থাপিত কারবেন। পাঠানদিগের মধ্যে, 

একজাতীয়তার ন্েহবন্ধন যাহাতে সুদৃঢ় হয় সেজন্য 

'শের খ। যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন । প্রকৃত প্রস্তাবে একটী শক্তিশালী 

পাঠানজাতি সংগঠিত করিবার জন্য তিনি আমরণ চেষ্টিত ছিলেন । (২) 

বঙ্গের সিংহাসনে আরাহণ করিয়া যখন শের খ। আবার সসৈন্ধে 

হুমায়ূনের সহিত যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন তখন ভাতুড়িয়ার রাজা অন্কুপ-. 

নারীয়ণের নিকট হইতে পঞ্চ সহশ্র সৈন্ত লইলেন। 
অন্ুপনারায়ণের কীরপুক্র মুকুন্দ নারায়ণ সেই সৈন্তের 

নায়ক স্বরূপ অগ্রসর হইয়া কনৌজের নিকটবত্তী কোন স্থানে, মোগল- 
পাঠানের কুরুক্ষেত্রে মোগল-বিজর-গৌরবের অংশভাগী হইয়াছিলেন। (৩) 

অখ্যাত শের খা আশ্রাপতি শের শাহ হইলেন; তাহার জীবনপণে 
যে উচ্চচুড় পাঠান-কীন্তি-মিনার রচিত হইয়াছিল তাহ] তাহার মৃত্যুর পর 

দ্বাবিংশ বর্ষ মধ্যেই চূর্ণ হইক্স! গেল। পানিপথে উপ্ত মোগল-প্রতিষ্ঠার 

বীজ পত্রে পুষ্পে স্থশোভিত মহামহীরুহের স্তায় পাঠানের সমাধির উপর 
শির তুলিল। তখনও বঙ্গের সিংহাসনে পাঠান- 
স্থলতান সমাসীন ছিলেন বটে, তখনও নাহার 

তির বর 

ভাতুড়িয়ার রাজকুমার 

নির্বাণোন্মুখ দীপ 

(১) 10109 735 04519 1)0৮/০৮611211150. 200. 500090. 00617 £100120 27৫. 

0)5 ৮/০ 20125 13608) ০105619 €7358£০৭. বাহার এই যুদ্ধের বিস্তৃত বর্ণনা 

জানিতে চাহেন তাহার তারিখ-ই-শেরশাহী দেখুন। 72/28%-1-5%7 5%০%£ ১ 
11101: ৬০] 1৬) চ0- 342-43. 

(২) 722৮54%-1 5/2/75%2%2 :1211100 : ড০1 [1৬ 0, 264. 

(৩) : শৌড়েন ইতিহাস”-রজনীকান্ত চক্রবর্তী ।--১৬২ পৃষ্ঠা 

১৫ 



২২৬ . . বাঙ্গালীর বল 
শ্রী পাস তিস্তার লসটিরাসি এসসি পি কাস পসরা ইসিও সি রেসি 2 সনি পা সপ ৮৭৯৫ 

রাজসভ। গন্ধতৈলের , অপংখ্ প্রদীপ সমুষ্ভাসিত হইত বটে, তখনও 

তাহার সিংহছারের উচ্চ শিরে প্রভাতে সন্ধ্যায় বীশরীর মুখে পাঠানের 

জয় গীত হইত বটে-_কিন্তু এ সমস্তই পতনের আরম্ত মাত্র! ্ 
বেহারের শাসনকর্তা সোলেমান্মীষ্থন গৌড় অধিকার করিলেন তখন 

গৌড়ের জল-বায়ু দুষিত হইয়া উঠিয়াছে ৷ সোলেমান দেখিলেন, ইতিপূর্বে 
অনেক স্থলতান গৌড়ে নিহত হইয়াছেন। তিনি 

গৌড় নগরকে ছুর্তাগ্যের আলয় মনে করিরা টশাড়ার 

নৃতন রাজধানী নিশ্মাণ করিলেন । গৌড় হইতে রাজমহলে যাইবার পথে 
টশড়। নগর অবস্থিত ছিল, ১৮২৬ শ্রীষ্টাঞ্জের প্রবল বন্য।য় উহার চিহ্ন 

পধ্যন্ত বিলুপ্ত হয়। 

উড়িস্যার সিংহাসনে তখন মুকুন্দদেব অধিষ্ঠিত ছিলেন। দিলীর 

রাজসভা হইতে দূত প্রেরিত হইয়! তখন উড়িস্তায় অবস্থান করিতেন । 

রাজদূতের সহিত পরামর্শ করিয়৷ মুকুন্দদেব বঙ্গদেশ 

আক্রমণের আয়োজন করিতে লাগিলেন। সে 

ধবাদ টশড়ায় আমিতে বিলম্ব হইল ন।। সুলতান সোলেমান অবিলম্বে 

বহু সেনা সহ সেনাপতি কালাপাহাড়কে উড়িষ্যা-বিজয়ের জন্য প্রেরণ 

করিলেন । 

কালাপাহাঁড়ের কাহিনী বাঙ্গালী হিন্দুর কাহিনী--কালাপাহাড়ের 

স্থৃতি হিন্দু-সমাজের অন্রদার নীতির প্রবল উদ্াহরণকে চিরদিনের জন্য 
জাগ্রত করিয়া রাখিবে। যিনি অনায়াসে হিন্দুর 

কীতিধ্বজা বহন করিয়া দিকে দিকে দেশে দেশে 

জয়মাদ্দে অগ্রসর হইতে পারিতেন, তিনি এখন কুক্রিয়াসক্ত পতিত হিন্দুর 

প্রতিমৃষ্তিরপে বাঙ্গালার গৃহে গৃহে উপেক্ষিত ! 
রাজনাহী জেলার বীরজাওন গ্রামে একটাফিয়া ভাছড়ীবংশে 

কালাটাদের জন্ম হইয়াছিল। তীহার পিত! নয়নটাদ বীরজাওন ও 

নৃতন রাজধানী 

উড়িস্য।র মুকুন্দদেব 

কালাপাহাড় . 



পাঠান-বন্া * ২২৭ 
সিলিসটি  সিলা পিসি ২৪ ৯ এটি উি পাস্টিনিটিজলী জিলা সিরাত সিসির উর উপ সমিতি সত তিসসিঠোসি তি ঠসিনসি 

পার্ববর্তী স্থানের ভৌয়িক' বলিয়া পরিচিত ছিলেদ-_গৌড়পতি তাহাকে 
ফৌজদারী বিভাগে রাজকাধ্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন । 

বুদ্ধিমান মেধাবী পরম বৈষ্ণব কালাচাদর সাহসী দীর্ঘকায় গৌরবর্ণ 
স্থপুরুষ বলিয়া পরিচিত ছিলেন । ইতাহার শস্্রচালনায় অধিকার ও 

অশ্বারোহণে দক্ষতা সর্বজনবিদিত ছিল । কালাচাদ গৌড়পতিতর নিকট 

কর্শপ্রাথীবূপে উপস্থিত হইলে পর তীহার বিদ্যা, বুখি ও শক্তি দর্শনে 

পুলকিত হইয়া গৌড়পতি তাহাকে গৌড়রাজ্যের ফৌজদারের পদে 
প্রতিষ্ঠিত করিলেন । 

একদিন কোন্ অশুভক্ষণে স্ুলতান-চছুহিতা৷ কুম।রী “ছুলারী” নবনিযুক্ত 

ফৌজদারের বরবপু দর্শনে মোহিত|। হইলেন, তাহার গুণপন! রাজ- 

দুহিতার হৃদয় আকর্ষণ করিল। স্থুলতান সোলেমান ঘখন এ সংবাঁদ 
শুনিলেন তখন দুলারীর সহিত কালাটাদের বিবাহের প্রস্তাব করিলেন । 

কালাচাদ ইতিপূর্বেই শ্রীপুবনিবাসী রাধামোহন লাহিড়ীর ছুই কন্তাকে 
বিবাহ করিয়াছিলেন । তিনি হিন্দু হইয়া কিরূপে মুসলমান রাজকন্তাকে 

বিবাহ করিবেন । সুতরাং অসন্মতি জ্ঞাপন করিলেন । এ প্রত্যাখ্যান 

সহ করা সুলতানের পক্ষে অসম্ভব হইল । অবিলম্বে কালাচাদ বধ্যভূমে 

নীত হইলেন-_-ঘাতকের উদ্যত খড়গ তাভার মুণ্ড কাটিবার জন্য সৌরকরে 

সমুজ্বল হইয়া উঠিল। জনপ্রবাদ কহিয়। থাকে যে, রাজকুমারী স্বয়ং 

বধ্যভূমে আসিয়া কালা্টাদের প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন । 

কালা্টাদ অবশেষে বাধ্য হইয়া রাজকুমারীকে বিবাহ করিয়া! নিজের 

জীবন রক্ষা করিতে সম্মত হইলেন । তিনি শ্রীক্ষেত্রে যাইয়া প্রত্যাদেশের 

আশায় শ্রীমন্দিরের দ্বারদেশে সপ্তাহকাল ধন্না দিলেন__নিদ্রিত দেবতা 

তাহার দিকে চাহিলেন না, দেবদাসগণ ত্বাহাকে লাঞ্ছিত করি৷ 

বিশ্বপতির সিংহদ্বার হইতে-দূর করিয়া দিল। অন্ুদার হিন্দুসমাজের 
আরক্ত-চক্ষু অদৃষ্টের মত তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে ফিরিতে লাগিল। 



২২৮ বাঙ্গালীর বল 

সমাজ তাহার প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করিল না--তীহার বিপদে বিন্দুমাত্র 

সহানুভূতি দেখাইল না, তাহার বিচার পধ্যন্ত করিল না! প্রচণ্ড, 

ক্রোধে প্রজ্বলিত, দারুণ লাঞ্চনায় মন্মহত, মমতাহীন বিচারশূন্ম 

সমাজের অন্তায় আদেশে বিদ্রোহী বৈষ্ণব কালাচাদের হৃদরমধ্যে 

যে সয়তান ছিল সে তখন জাগ্রত হইয়। উঠিল-_-সে কালা্ঠাদকে 

সমাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করাইল। কালা্টাদ ইসলামধন্ম গ্রহণ 

পূর্বক মহম্মদ ফন্ম,দলি নাম গ্রহণ করিলেন এবং স্থদীর্ঘ একাদশ 

বর্ষ ধরিয়া হিন্দুর দেবমন্দির ও শ্রীমুত্তি সকল ধ্বংস করিয়া, শতসহশ্র 

হিন্দুকে বলে কৌশলে মুসলমান ধশ্ম গ্রহণ করাইয়৷ কালাপাহাড় নামে 

পরিচিত হইলেন! তাহার শৌধাকাহিনী বাঙ্গালীর শৌধ্যকাহিনী। 

সে অন্ূপম বীরের অসির ফলকে বঙ্গসৈন্যের বিজয়কীন্তি উড়িস্যায় ও 

রাটে, কামরূপে ও কোচবিহারে উতকীর্ণ হইয়াছিল । (১) মুসলমান 

রচিত ইতিহাসে কালাপাহাডের কাহিনী মুসলমানের বীরগাথারূপে 

বণিত হইফ়্াছে_হিন্দু-কলাটাদের অতীত ইতিহাস এখন প্রবাদকে 

আশ্রয় কবিতে বাধ্য হইয়াছে, তাহার অন্য আশ্রয় নাই । 

সোলেমানের রাজত্বকালে সিজার ফ্রেডারিক নামক ভিনিস দেশীয় 

একজন বণিক সমুদ্রপথে ঝটিকা-ভাডিত হইয়া সন্দীপে আসিয়। উপস্থিত 

হইয়াছিলেন। সন্দীপ তখন মুসলমান অধিবাঁসিদিগের 

দ্বারা পরিপূর্ণ, বঙ্গের দক্ষিণ-পূর্ববাঞ্চলের লোক তথন 

প্রায়ই মুসলমান ধন্ম অবলম্বন করিয়াছে । ফ্রেডারিক দেখিয়াছিলেন যে, 

সেকালে চট্টগ্রামে বহু অবর্ণপোত প্রস্তুত হইত । কনষ্টার্টিনোপলের 

নৌশিল্প 

(১) বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহা ন-- শ্রীযুক্ত দুর্গাচন্ত্র সান্তাল। 

. খড়ের ইতিহাদ-_“রজনীকাস্ত চক্রবর্তী, ১৬৯-১৭* পৃষ্ঠা। 



পাঁঠান-বন্া ২২৯ 
সির লেখি লা স্পিপাসিপাস্মিটি 

সুলতান আলেকজা্িয়ায নিম্মিত অবর্ণপোত অপেক্ষ। চট্টগ্রামের 

পোতেরই সমধিক আদর করিতেন । 

মুনলমান-শাসনের স্ুত্রপাতেও গৌড়ের “চিড়াইবাড়ী” নৌনিম্নাণের 

জন্য স্থুবিখ্যাত ছিল এবং শত শত শিল্পীর অন্ন সংস্থানের উপায় করিয়। 

দিত। এইখানে নবীন তরণী নিশ্মিত হইত, জীর্ণ তরী সংস্কৃত হইত। 

“লা-ঘাট?” আজিও সেই প্রাচীন নৌশিল্পের স্মৃতি বহন করে। 

ভালুকীর অলঙ্কার কুণ্ত, বদ্দমানের ধুস। দত্ত, ইছানীর লক্ষপতি, গৌড়ের 
গভেশ্বর দত্ত প্রভৃতি সেকালের প্রবীণ বাঙ্গালী বণিক ছিলেন । ষোড়শ 

শতাব্দীতে গৌড়ের ভিখু শেখ রেসম এ কার্পাস-বস্ত্র লইয়া রুষদেশে 

ঘাত্র। করিয়াছিলেন । 

প্রাচীন বঙ্গসাহিতাও বাঙ্গালার এই নৌসাধনের পরিচয় প্রদান 
কবে। চাদ ও ধনপতি সদাগরদিগের কাহিনীতে যে পরিচয় পরিস্ফুট, 

ম।লদহের গম্ভীবার গানে এখনও তাহ গীত এবং সেকালের গঙ্গাপ্রসাদ? 

হংসবব", “সাগর-ফেনা”, “ধুকর», প্রভৃতি কবিজনোচিত নামাবলীর 
সহিত সে কাহিনী বিজড়িত বহিয়াছে। 

যখন মনে হয় বঙ্গের কাধাকুশল শিল্পিগণ অর্থবপোত শিশ্মাণের জন্য-_ 

শাল পিয়াল কাটে খরি তেতলি। 

কাটিল নিম্বের গাছ গন্তারি পারলি ॥ 

আত্ম কাঠাল কাঁটে, কাটিল বকুল। 

চম্পা খিরণি কাটি করিল নিশ্মল ॥ (১) 

সে দিন বঙ্গের কি গৌরবেরই যুগ ছিল। সে যুগের “কুশাই কামিলা”র 
তাহার শিষ্যদিগের হাতুড়ীর আঘাতের প্রতিধ্বনি আমরা অষ্টাদশ 

পাও ( ১৭৮০ ্রীষ্টান্ে ) ) ঢাকাঁব পোতাশ্রয়ে শুনিয়াছি; উনবিংশ 

(১) মনস। ঘন ভব । 



২৩০ বাঙ্গালীর বল 

শতাব্দীর প্রথম পাদেও ফরাসী লেখক বলিয়াছেন-__নৌনিশ্বাণ বিষয়ে 

প্রাচীন হিন্দুগণ উৎকর্ষলাভ করিয়াছিল, এখনও তাহারা মুরোপকে, 

নৌশিল্পেব আদর্শ উপহার দ্রিতে সমর্থ । (১) 

নবম পরিচ্ছেদ 

বঙ্গে মোগল 

7105. 080৮6117915 0£ 1010৮110065 5১:21015890। 6201) ৮1001071015 

10015015602, 211 00656000156 19057027501 0106 50716,,,,০, [7 

1100956 010৬111095 0215 %/06. [111]00. 01165 ৮৮1১0 160911720 

217 156150162 10115010001) ): 072 11:056 90100115910 01 10019 

019,55 [210 01017 75৮20062170 10010151150 0106 10 01 01061 

09905 9100 17011101900 006. 009৮6101700, ,১,০, 106 ৮৮675 00 

11166116160 ৮10 111 006 010110710 001056 01 (10617 9.011211)1- 

508.0101) ) 06 11109906 111061061)051)0 0171 %151960 2. 2617679] 

নিত €0 016 (0৮০10010210 2110. 20007060 01617 210 00 

1৪51) 016 [92.06....., 

11151091907 1712012. : 111111172510116, 

মোগলাধিকারের উষায় ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ অবস্থা কিরূপ ছিল 

তাহা এতিহাঁসিক এল্ফিন্ষ্টোনের উদ্ধৃত উক্তি হইতেই বুঝিতে পারা 

যায়। পাঠানদিগের আমলে বঙ্গভূম্বামিগণের প্রভু- 

শক্তি যেরূপ প্রবল ছিল, মোগলের কালে সেন্প 

থাকিতে পারে নাই। তখনও ভৃ্বামিগণ যদৃচ্ছা সেন। রক্ষা! করিতেন, 
৮ শী শী রিশা শীট শশী শত শটে শশী শে সি শী 

অমৃতে গরল 

» শি পি পিপি শে রি রি টির 

(১) 26527270925 রি / 22//25207 (1811) 110 81771677257 
17%/7/27 52275. 



বঙ্গে মোগল ২৩১ 

যদৃচ্ছ। শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত করিতেন এবং আবশ্যক হইলে পরস্পর 

পরস্পরের কণ্ঠচ্ছেদ করিতে কুন্তিত হইতেন না। আপন আপন ক্ষুত্র 
রাজ্যমধ্যেই তাহাদের সকল আশা, আকাঙ্খা ও উৎসাহ নিবদ্ধ থাকিত-- 

বৃহতের দিকে তাহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইত না। 

পাঠানরাজগণ বঙ্গের ভূম্বামিদিগের প্রভূশক্তির উপর হস্তক্ষেপ করেন 

নাই, কিন্ত মোগল আসিঘাই উহা! হাস করিতে চাতিল। বঙ্গের প্রভূ 

বলিতে এককালে বঙ্গের ভূম্বামিদিগকেই বুঝাইত-_কিন্ত মোগল তাহ 

সহ্য করিল না। ভূম্বামিদিগেব শক্তি হরণ করিয়া তাহার! নিজশক্তিও 

অজ্ঞাতে খব্বীকৃত করিয়া ফেলিল! মোগল মনে করিয়াছিল ভূম্বামি- 

দিগকে পঙ্থু করিতে পারিলেই তাহাদের শাসন অব্যাহত রহিবে__ 

পাঠান-কালের ন্যায় তাহাদেব শাসন-কাল অস্ত্রের ঝন্ঝনায় পরিপূর্ণ 

হইবে না। মোগলের আশ। কতকাংশে ফলবতী হইয়াছিল বটে, কিন্তু 

সে ফল অমুত দান করিল ন|। উচ্ভার বিষ মোগলকেও জর্জরিত 

করিল, বঙ্গের ভূম্মামিদিগকেও শিখিল-শক্তি করিয়া ফেলিল! 

“আলিবদশীর পর্ববন্তী নবাবদিগের আমলে বাঙ্গালী জমীদার- 

দিগের বিশেষ আধিপত্য ছিল ন।। যথাসময়ে রাজকর পরিশোধ করিতে 

| না পারিলে সকলকেই সবিশেষ লাঞ্ছনা ভোগ 
মোগল ও পাঠান ৮০০ রি 

শাসনে বঙ্গের ভূষবামী করিতে হইত । কেহ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইতেন, 

কাহার ব। বৈকুঞ্বাসের ব্যবস্থ। হইত |” (১) 

কিন্তু পাঠান-শাসনকালে “ইহারাই দীন ছুনিয়ার মালিক ছিলেন, 

ই'হারাই রাজন্ব আদায় করিতেন, শান্তি রক্ষা করিতেন এবং দণ্ড 
বিধান করিতেন ।” (২) 

(১) সিরাজদ্দৌল-_স্বগ্ায় অক্ষয়কুমীর মৈত্রেয়।--৭৭ পৃষ্ঠ]! 

(২) বিবিধ প্রবন্ধ-_৬বঙ্কিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়। 



২৩২ বাঙ্গালীর বল 

মোগলের কালেও দেখিতে পাই বিঞুপুরের ম্বাধীনতার গৌরব-_ 
তাহার শাসন-সংরক্ষণ-ব্যবস্থা। হলওয়েল সাহেব বিষুপুর প্রসঙ্গে। 

বলিয়াছিলেন_-এখানে জনসাধারণের সম্পত্তি ও 

স্বাধীনতার উপর কেহ হস্তক্ষেপ করে না; এখানে 

দ্বার নাম গন্ধ নাই। কোন পধ্যটক বিষুপুরের সীমামধ্যে প্রবেশ 
করিলেই রাজা তাহার রক্ষার ভার গ্রহণ করেন-_পধ্যটকের প্রাণ ও 

সম্পত্তি রক্ষার জন্য রর্ষিবর্গ নিযুক্ত হঘ। রক্ষিরাই তাহাকে স্থান 

হইতে স্থানাস্তরে পৌছাইয়া দেয়। (১) এ চিত্র মোগলের উষার 

চিত্র। বঙ্গের অন্যান্য ভূত্বামিদিগের ইতিহাস আলোচনা করিলেও 

আমরা এইবরূপই দেখিতে পাইব। বঙ্গে এই সকল ভূম্বামিদিগের স্নো 

ও হুর্গের, অস্ত্র শত্ত্র ও বীরত্বখ্যাতির তখন অভাব ছিল না। বঙ্গে যখন 

মোগলের শাসন শিথিল হইয়|! আসিয়াছিল তখন আবার “এই সকল 

প্রবল প্রতাপশালী হিন্দু জমীদারগণ বিদ্যা, বুদ্ধি, শাসন-কৌশল ও 

বাহুবলে যেরূপ পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন তাহাতে সহসা তাহা- 

দিগকে উপেক্ষা করিবার চেষ্টা ন। করিলে হয়ত সিরাজদ্দৌোলার শোচনীয় 

ইতিহাস অন্তভাবে লিখিত হইত |” (২) 

বিধুঃপুর 

“সেকালে রাজধানীতে যে সকল ধনশালী বণিক ও জমীদারদিগের 

বসতি ছিল তাহারা জানিতেন যে দেশে বিচার নাই, বাহুবল অথবা! 

নবাবের ইচ্ছাই একমাত্র গ্রবল শক্তি। সুতরাং 

তাহারা মুখে নবাবের অধীন ধিলিলেও কাধ্যতঃ 

বাহুবলে বাহুবল পরাস্ত করিবার জন্য আবশ্যক- 

তানুপারে সৈম্যদ্ল পোষণ করিতেন এবং সর্বদ| সতর্ক প্রহরীর মত 

বাঙ্গালীর সমর- 

ব্যবসায় 

(১) 17001৬61115 17251972647 72/27/5--12 1, ৮0. 198-799, 

(২) সিরাজদ্দৌল-_ন্্গীয় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়,-৭ন পৃষ্ঠা 



বঙ্গে মোগল ২৩৩ 
৮ স্িরসপ 

আত্ম-স্বার্থ রক্ষা করিতেন ।'-.--*দেশে যুদ্ধ-ব্যবসায়ী লোকের অভাব 

ছিল না । আজ যে বাঙ্গালী রাজগানুমতি না লইয়া একখানি জরাজীর্ণ 

পুরাতন তরবারিও ব্যবহার করিতে পারে না--সেই বাঙ্গালীও তখন 

অশ্বারোহী ও পদাতিক দলে প্রবেশ করিত এবং প্রতিভা ও রণ-কৌশল 

থাকিলে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হইত.--টাকা থাকিলে সপ্তাহেব মধ্যে 

যেকেহ সহল্র সহত্র সেন। সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইত । ইহার। কোন 

নিদিষ্ট সেনানিবাসে বাস করিত ন।। আবশ্যক হইলে যে-কেহ অর্থ 

বিনিময়ে এই সকল শোণিত-লোলুপ টৈনিকদলের সাহাধ্ ক্রয় করিতে 

সক্ষম হইত নবাব ব! বাদশাহদিগের জীবনকাল যতই শেষ হইয়া 

আমিত, এই শ্রেণীব লুগনলোলুপ সৈনিকগণ ততই রাজধানীর আশে- 

পাশে সমবেত হইতে আরস্ত করিত 1৮ (১) 

গোৌড়ের পাঠান স্থলতান সুলেমান কবরানি যখন মোগল-আক্রমণে 

বিব্রত হইঘা উঠিয়াছিলেন, সেই সময় আধুনিক পাবনা জেলার 
ছাতকের বারেন্দ্র-ত্রাঙ্গণ নবপতি রাজ! দেবীদান 

গৌডের সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা 
করিয়াছিলেন । (২) গোড়েশ্বরের আদেশে ছাতকরাজের বিরুদ্ধে সৈম্ত 

প্রেরিত হইল । সৈন্ত-সামন্ত'সমভিব্যাহারে পাঠান সেনাপতি উমরু খা 

ছাতক আক্রম্ণ করিলেন । পুণ্যতোয়া আত্রাইযের বক্ষে উভয়পক্ষে যে 

নৌযুদ্ধ হইল তাহাতে নৌসাধন-পরায়ণ হিন্দু-সৈন্তের নিকট পরাজিত 
হইয়। পাঠান-সেপ্ীপতি প্রাণ লইয়া পলায়ন করিলেন | (৩) 

ইহার কিছুকাল পরে পাঠান সৈন্য পুনরায় ছাতক আক্রমণ করিল। 

র।জণ দেবীদাস 

2 শীশি ০ 

(১) সিরাজদ্দৌলা_স্থগ্াঁয় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়_৯৬ পৃষ্ঠা । 

(২) গৌড়ের ইতিহাস-_ রজনীকান্ত চক্রবর্তাী__২য় খণ্ড-_২৮৭ পৃঃ । 

(৩) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস-_বারেন্্র ব্রাহ্মণ কাও্-_শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ বহু 



২৩৪ বাঙ্গালীর বল 

“দেবীদাসের জোষ্টপুত্র তিন দিন ছাতক রক্ষা করিয়া যুন্ধে প্রাণত্যাগ” 

করিলেন ;-_তুমুল যুদ্ধের পর দেবীদাস স্বয়ং নিহত হইলেন-__ছাতকের 

পত্তন হইল । (১) জনৈক বিশ্বাসী ভৃত্যের সাহায্যে আত্মরক্ষা করিয়া 
দেবীদাসের পুত্র কালিদাস ও চণ্তীদাস পুনরায় সৈন্য সংগ্রহ করিয়া পাঠান 

সেনাদিগকে বাধা দি লাগিলেন এবং স্থলেমান কররানির পতনের 

পর পৈতৃক রাজ্য উদ্ধার টন | (২) মোগল কর্তৃক তাড়িত হইয়া 
গৌড়পাশ। দাযুদ তাহাদিগকে বাধা দ্বার স্থযোগও পাইলেন না। 

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমপাদে সেন্ট অগা্টাইন শ্রেখীতুক্ত সিবাষ্টিয়ান 

ম্যান্রিক নামক এক ধশ্মধাজক বার্ঈ।লাদেশে আপিয়াছিলেন। তিনি 

স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া বাঙ্গালার দ্বাদশ ভৌমিকের বিবরণ সম্বলিত 

যে গ্রন্থ রচন। করেন তাহা হইতে ছাতক ঘে সপ্তদশ শতাববীতেও 

বাঙ্গালায় একটি উল্লেখষেগ্য প্রধান স্থান ছিল তাহা জবানিতে পারা 

যায় । (৩) 

স্থদীর্ঘ পাঠান-শাসন কিরূপে বঙ্গদেশ হইতে বিলুপ্ত হইয়াছিল 

তাহার ইতিহাস লিখিবার স্থান এই গ্রন্থ নহে। শেষ পাঠান-সলতান 

ব। “গৌডপাশী” দায় সিংহাসনে আরোহণ 

কাঁরয়াই দ্রেখিলেন, তাহার ১১৪,০০০ পদাতিক, 

৪০১০ ০৩ ৪ ৩৬০০ রণ-হস্তী এবং বহু রণতরী আছে । (৪) দয 
শপ | পাল শা পা বাপি ৩ মিলি 

(১) পাবনাজেলার ইতিহাস-_রাধারমণ সা হাথ খণ্ড-৯০ পুঃ; বঙ্গের 

সামাজিক ইতিহাস--৬ছুর্গাচন্দ্র সান্যাল-_-১৫৫ পৃঃ । 

(২) গৌড়ের ইতিহ।স-__৬রজনীকা স্ত চক্রবর্তী -২য় খণ্ড--২৮৭ পৃত। 

খৌড়পাশ। দারুদ 

(৩) [16057905125 1১01551006৯ 096 1)1409-1১5% 1201105 1), 415, 

৪5 000190 17. 0১6 ]001779] 2100 0100০901085 0£ 0১৩ 4551200 500106 ০0£ 

7১51)691) 6৬ 51169, ৬০] [2--0 439, 

(8) ১৮/29/27৮5 224512/) 2 22%244--. 75 (39106510851 (07৮) 
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স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন । বঙ্গসৈম্য মোগল-ছুর্গ অধিকার করিবার 

জন্য যাত্র। করিল। 

দায়ূদের সহিত রাদশাহ আকবরের সেনার কয়েকটা খণ্ড যুদ্ধের পর. 

কিছুদিনের জন্য সন্ধি সংস্থাপিত হইল। সম্রাট তুষ্ট হইলেন না। 

আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইল। শোণ ও গঙ্গার স্গমন্থলে বাঙ্গালার নৌ- 
সেন। বাদশাহী নৌসেনার সহিত শক্তি পরীক্ছ। করিল। নৌযুদ্ধে: 

বাদশাহের জয় হইল । দাষূদ পাটনার তুর্গমধ্যে আশ্রয় লইলেন, কিন্তু 

অধিক দিন থাকিতে পারিলেন ন।-পরাজিত হইয়! বঙ্গে পলায়ন 

করিলেন । মোগল-সেনা তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিল। 
চারিদিক হইতে পাঠানগণ আসিয়। দ।ঘুদকে সাহায্য করিয়াছিল 

বটে, তাহার, পুত্র ছুইবার মোগলদিগকে পরাজতও করিয়াছিলেন; 

কিন্ত রাজা টোডরমল্েরই পরিশেষে জয় হইল'। 

এবার দায়দের সহিত যে সন্ধি স্থাপিত হইল তাহার 

ফলে তিনি বঙ্গ ও বেহার ত্যাগ করিয়া উড়িম্ায় রাজ্যভোগ করিবার 
অনুমতি পাইলেন__পাঠ।নগণ উড়িস্ায় আশ্রয়লাভ করিল। 

দায়ুদের সঙ্গে সঙ্গেই বঙ্গে পাঠান-প্রদীপ নির্বাপিত হইয়া গেল। 

মোগল-শাসনকর্ত। মুনিম্ খা! গৌড়ে আসিয়। দেখিলেন অতি বৃহৎ রাজ- 

প্রাসাদ শুন্ট পড়িয়! রহিয়াছে। তিনি গোৌড়েই 

রাজধানী স্থাপন করিতে যত্রবান্ হইলেন । মোগল্র 
দুরদৃষ্ট। তাহাদের শুভাগমনের সঙ্গে সঙ্গেই গৌড়নগরে এমন ভীষণ 
মহামারা উপস্থিত হইল যে, প্রতিদিন শত সহস্র লোক মৃত্যুমুখে পতিত 
হইতে লাগিল । মৃতদেহের সৎকার করা শেষে অসম্ভব হইয়। উঠিল- 

শবে নদীর শআ্োত রোধ করিল-_নদীর জল বিষতুল্য হইল! মহামারী 
মুনিম্ খাকেও গ্রাস করিল! তখন যে যেরূপে পারিল, শুধু প্রাণ লইয়া 
গৌড় হইতে পলায়ন করিল-_প্রাণাধিক ধন রত্ব সমস্তই পড়িয়া রহিল! 

মোগলের মহিত সন্ধি 

গৌড়ে অরণ্য 



ক বাঙ্গালীর বল 
৬৯ ১ * টিন 

বি দেখিতে রাজপথে বন জন্মিল--প্রাসাদ, উদ্া [ন, কপ ভবন, রগ 

মস্জেদ, মিনার সমন্তই শেষে অরণ্যের গভীর আবরণে ঢাক। পড়িল। 

যেখানে একদিন বেধুবীণা বাজিত সেই কক্ষে তখন বুহৎকায় ব্য 

বাসা বাধিল! হিন্দুর ও পাঠানের স্হুশত বর্ষের মহানগরী, মোগলের 

স্পর্শমাত্রেই অকস্মাৎ মহারণ্যে পরিণত হইল । বাঙ্গালীর সৌভাগ্য যে, 

বহু যুগ পর সদ্বাশয় ভারত-গবর্ণমেণ্ট সেই কানন কাটিয়া কীপ্তিরত্বগুলি 

€লোকলোচনের অন্তর্গত করিয়াছেন । 

মুনিম্ খার মৃত্াসংবাদ পাইয়াই দাযুদ ৫০ সহম্্র পাঠান-অশ্বারোহী 

সংগ্রহ করিয়া আবার বিদ্রোহী হইলেন। হোসেনকুলী খ। তখন বঙ্গের 

শাসনকর্ত। নিযুক্ত হইয়া কন্মস্থলে আসিতে বিলম্ব 

করিতেছিলেন। দযুদ রাজমহলে আঙিলেন। 

মোগলের সহিত পাঠানের আবার সংঘর্ষ উপস্থিত হইল । তেলিয়া- 

গাড়ীর গিরিপথ আবার রুধিরে বঞ্জিত হইয়। উঠিল । ইহার কয়েক- 

দিন মাত্র পরেই দায়ুদের ছিন্নমুণ্ড রণজয়ের নিদর্শন স্বরূপ আগ্রায় 

প্রেরিত হইল ! মোগল জয়লাভ করিল বটে, কিন্তু বাঙ্গালায় প্রতিষ্ঠ। 

লাভ করিতে তাহার অনেক দিন লাগিল । বলশালী পাঠান ও বঙ্গের 

ভৌমিক-রাজগণ সহজে মোগলের বশ্ঠতা স্বীকার করিলেন না। 

বাঙ্গালার পাঠানগণ কতক উড়িষ্যায় এবং কতক ভাটি-প্রদেশে যাইয়। 

আশ্রয় লইল। ইশ! খা তখন ভাটি-প্রদেশের দোর্দিগুপ্রতাপ অধীশ্বব 

ছিলেন । ১* 

পাঠান ও মোগলের কালে আসাম এবং কোচবিহাবপতিদিগের 

সহিত বঙ্গসেনার যে সকল যুদ্ধ ঘটিয়াছিল তাহ। আজিও স্মরণ করাইয়া 

দেয় যে, বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলমান সেকালে যুদ্ধে 

লিপ্ত হইতে পরাজ্ুখ ছিল না। ইতিহাস বিশেষ- 

ভাবে বাঙ্গ।লীর কথা না বলিলেও দেখা যাইবে যে, 

দীপ-নির্কাণ 

আসাম ও কে চ- 

বিহারে বাঙ্গালী 
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পপ সিসি লি পপি তিল সি সা 

নান! কারণে বাঙ্গালীর সহিত আসাম ও কোচরাজ্যের গ্রাচীন সম্বন্ধ 

বর্তমান আছে। মুসলমান এঁতিহাসিকগণ যে, 
প্রদেশকে কোচহজে। নামে অভিহিত করিয়াছেন 
তাহা ষক্কোস্ নদীর পূর্বভাগে অবস্থিত । এখন, 

সন্কোস্ই আসাম হইতে বঙ্গদেশকে পৃথক্ করিয়। রাখিয়াছে। এক 
সময়ে গোয়ালপাড়। ও কামরূপ বাঙ্গীলার সহিত ঘনিষ্ঠটূপে সংযুক্ত ছিল 
_ শ্রীহট্ট সেদিন পধ্যন্ও বাঙ্গালা দেশেরই অন্তর্গত ছিল। সেই 
প্রাচীনকালে বাঙ্গালী বলিলে, সাধারণভাবে গোয়ালপাড়। ও কামরূপের 
অধিবামীদিগকেও বুঝাইত, কারণ রাষ্ট্রনীতি ও শিক্ষা-দীক্ষায় কামরূপ ও 
গোয়ালপাড়! বঙ্গদেশ হইতে বিভিন্ন ছিল না-_-এখনও নাই। 

কামরূপ বা কামতারাজ্য পঞ্চদশ শতাব্দীতে উন্নতির উচ্চশিরে' 
আরোহণ করিরাছিল। করতোয়া হইতে বড়ন্দ্রী পধ্যন্ত সে রাজ্যের 

বিস্তার ছিল। রংপুব, কোচবিহার, গোঁয়ালপাড়৷ ও 

কামরূপ জেল! এক সময়ে কামতা-রাজ্যের অন্তর্গত 

ছিল বলিয়। জানিতে পারা থায়। স্থুতরাৎ কামতা-রাজ্যের শোঁধ্া- 
কাহিনীকে বাঙ্গালীর শোধ্যকাহিনী বলিব ন। কেন? পঞ্চদশ শতাব্দীর, 
শেষভাগে স্থবলতান হোসেন সাহের আক্রমণে কাম্তারাজ্য ধ্বংস প্রাপ্ত 

হইয়াছিল বটে, কিন্তু সে জয় বাহুবলের নহে__মিথ্য ছলের, ধন্মযুদ্ধের 
নহে, অধন্মাচরণের | বীর নৃপতি নীলধ্বজ ও নীলাম্বরের স্বৃতি বাঙ্গালার 
ইতিহাঁস হইতে বিলুপ্ট হইবার নহে । 

প্রথম বর্ষের যুদ্ধের পর বিজয়ী বলদপিত পাঠান-সেন। পরবৎসর 

যেরূপে ছুর্দিশাগ্রস্ত হইয়াছিল, কামতা-সৈন্ত কর্তৃক অবরুদ্ধ হইয়া যেরূপে 
অনাহারে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল, তাহ বাঙ্গালীর 
দৃঢ়তার ও সহিষ্ণতার পরিচায়ক, তাহ। পাঠানের 

রণমত্ততার নিদর্শন। তখন জেতাও বাঙ্গালী-_বিজেতার মধ্যেও. 

গৌোয়ালপাড়া ও 

কামরূপ 

কামতা রাজ্য 

বঙ্গসৈস্তের পরাভব 
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বাঙ্গালী ছিল। স্থলতাঁন হোসেন শাহের ছুইলক্ষ সেনা ছিল। 

বাঙ্গালীও যে তাহার সৈম্তমধ্যে ছিল তাহা! পূর্ধব পরিচ্ছেদেই দেখাইয়াছি। 

কামতাপুর নগরের ১৯ মাইল বিস্তৃত অবশেষ রাশি (১) ইহাই 

প্রকাশ করে যে, উহার অধীশ্বর ভীরু ছিলেন না, তাহার সেনার বীরত্ব- 

গর্ব হোসেন শাহের নিকট বিন্দুমাত্রও খর্ব হয় 

নাউ, কারণ জয় বা পরাজয় দ্বারা শৌরধ্যের পরিমাপ 

হয় না। হোসেন শাহ কামতা-বিজয়ের নিদর্শন স্বরূপ গৌড্ডে যে 

মাদ্রাসা নিশ্মাণ করিয়াছিলেন, একখানি জীর্ণ প্রস্তরফলক ভিন্ন তাহার 

আর চিহ্ন পর্যন্তও নাই; কিন্ত বীর ভূপতি নীলাম্বরের কাহিনী বাঙ্গালীর 

বীর-স্থৃতির সহিত চিরদিনের জন্য সম্বন্ধ হইয়া! রহিয়াছে । আহোমদিগের 

সহিত কামতাপতিগণের দীর্ঘকাঁলব্যাপী যুদ্ধাদির কথা আজিও আসামের 

ইতিহাস বিস্বত হইতে দেয় নাই । আহোম-রাজকুমারের সহিত কামতার 
রাজকুমারীর পরিণয়-কাহিনী আজিও আসামের নিঝরের মুছু-কলতানে 

গীত হইয়া থাকে । একদিন সই কাম্তা-রাজ্যের পশ্চিম সীমা 

করতোয়ার পুণ্য সলিলে বিধৌত হইত (২), তাহার সুদীর্ঘ রাজপথ 

বগুড়া হইতে প্রসারিত হইয়া! কামতারাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিল । জন- 

'প্রবাদ আঙ্গিও কহিয়। থাকে যে, বগুড়া জেলার গড়ফতেপুর রাজা 

নীলাম্বর কর্তৃক নিম্মিত হইয়াছিল । “নীলাম্বরের পিতামহ নীলধ্বজের 
জন্মভূমি বগুড়। জেলায় বলিয়] প্রবাদ প্রচলিত আছে ।” (৩) 

বীর নীলাম্বর 

কতিপয় বর্ষের অরাজকতার পর বিশ্ব সিংহ যে রাজবংশ স্থাপন 

(১) 4 47542 6 441৩5০/৮৫-- 0910 000, 42 20088. 

(২) 44 2125/2/ 9 44557170510 0005 41) 244. 

(৩) বগুড়ার ইতিহ্াস- শ্রীপ্রভাদচন্ত্র সেন দেববন্দ্া, ১ম খণ্ড, ৫৩ পৃষ্ঠা । 

৫: 
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করিয়াছিলেন, তাহা কোচরাজবংশ নামে পরিচিত । ষোড়শ শতাব্দীতে 

নৃুপতি নরনারায়ণের রাজত্বকালে কোচবিহার রাজ্য 

হিন্দুধন্মের গরিমায়, হিন্দু শিক্ষা! ও দীক্ষায় এবং 

রাষ্ট্রনীতি ও রণকুশলতায় গৌরবান্বিত ছিল। বাঙ্গালার ব্রান্ষণগণ 
কোঁচ-রাজ্যে গমন করিয়া শিক্ষ। ও সংস্কার প্রবর্তন করিয়াছিলেন । (১) 

তখন নানাস্থানে বহু দেবমন্দির শির উত্তোলন করিয়া কোচবিহার 

রাজ্যের শোভাবদ্ধন করিত । বৃক্ষচ্ছায়া-সমাচ্ছনত্র বহু রাজপথ দিকে 

দিকে প্রধাবিত হইয়। তখন পথিকের ক্লেশ দূর করিত। খরশ্রোত ত্রহ্ম- 
পুত্রের কুটিলকার পধ্যন্ত তখন পাওুনাথের নিকট সরল হইয়াছিল ।' 

রালফ্ ফিচু কোচবিহারে পশু-চিকিতৎসালয় দেখিয়। বিম্মিত হইয়া- 
ছিলেন । (২) 

কোচরাজ্যের গৌরব শুধু কোচনুপতির গৌরবকাহিনী নহে, উহার 
সহিত বাঙ্গালীরও কিছু সম্বন্ধ বর্তমান আছে । নুপতি বিশ্বসিংহের পুত্র 

ও বীরধুবন্ধর সেনাপতি শুরুধবজ বা চিলরায়ের 
বীরবাহিনী আসামের প্রান্তসীম। পধ্যন্ত গমন করিয়া 

কোচজয়পতাকা প্রোখিত করিয়াছিল, ত্রিপুরা কোচ 

কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিল - ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে যখন সুলতান স্থলেমান 

কররানি বঙ্গ হইতে সসৈন্যে বহির্গত হইয়। কোচরাজ্য জয় করিতে 

অগ্রসর হইয়াছিলেন, তখন সেনাপতি শুর্ুধবজের সহিত তাহার যুদ্ধ 

হইয়াছিল। শুক্লুধ্বজ বন্দীকৃত হইয়! গোৌঁড়ে আনীত হইলেন। 
আসামের বুরপ্তী হইতে জানিতে পারা যায় যে, বন্দীরুত শুক্রধ্বজ স্ুলতান- 
কন্তার শুভদৃষ্টি লাভ করিয়৷ তাহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং যৌতুক 

কোচবিহার 

কোচরাজ্যের 

বীর-গাথ। 

(১) 44 /2/5/9/)/ 9 44559717010 0, 55. 

(২) 412, 2, 59. 
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স্বরূপ বাহিরবন্দ, ভিতরবন্দ, গয়াবাড়ী, সেরপুর এবং দশ-কাহনিয়৷ লাভ 
করিয়াছিলেন । (১) 

শুরুধবজের মৃত্যুর পরই কোচবিহার রাজ্যের ধ্বংস আরম্ত হইয়াছিল। 

শুরুধবজ কোচরাজ্যের মুকুটমণি। বসন্ত রোগে খন তাহার মৃতু হয় 
তখন তিনি পুত্র রঘুদেবকে ভ্রাতা নরনারারণের 

হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন । কালক্রমে রঘুদেব 

বিদ্রোহী হইলে পর নরনারায়ণ তাহার সহিত 

যুদ্ধ না করিয়া কোচরাজ্য দুঈভাগে বিভক্ত করিলেন ( ১৫০১ খুঃ )। 

সঙ্কোস্ নদীর পশ্চিম ভাগ পশ্চিম-কোচরাছ্য নামে পরিচিত হইয়! 

তাহার অধীনে রহিল, সঙ্কোসের পৃর্বভাগ পূর্ব কেচরাজ্য নাম গ্রহণ 

করিল । মুসলমান এতিহ[সিক এই পশ্চিম ভাগকে কোচবিহার ও পূর্বব 

ভাগকে কোচহজে। নাম দিরাছিলেন। আধুনিক কামরূপ, গোয়ালপাড়া 

এবং ময়মনসিংহের পূর্বাংশ কোচহজো! এবং দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি 

ও রংপুর ছেল। কোচবিহার রাজ্যের অন্তত হইয়াছিল। (২) এই 

কারণেই বলিতে চাই যে, কেচবিহারের বীরহব-গাথা বাঙ্গালীর বীরত্ব- 

গাথা । 

স্থলতান দায়ুদ তখন বঙ্গের দণ্ড-মুণ্ডের কর্ত| ছিলেন, দ্বাদশ ভৌমি- 

কের প্রতাপ তখন তীহাকে স্পর্শ করিতে আরম্ভ করিয়া থাকিবে-_ 

সেই সময়ে বঙ্গের ভৌমিকরাজদিগের সর্বশেষ্ঠ 

ভৌমিক ইশা খ। সৈন্ভ সংগ্রহ করিয় রঘুদেবের 

রাজ্য আক্রমণ করিলেন। ময়মনসিংহের অন্তর্গতঃ জঙ্গলবাড়ীতে যে 

দুর্গ বর্তমান ছিল তাহার পরিখাদি সংস্কৃত করাইয়। রঘুদেব সসৈল্কে 

কোচবিহার ও 

কোঁচ হজে! 

রঘুদেব ও ইশ খ! 

(১) 44 /225/9%0 9/ 445527/--2810 [১5 53. 

(২) 47705516720. 51762. 
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অবস্থান করিতে লাগিলেন । ইশ! খার বঙ্গসৈন্ত বিপুল বিক্রমে জঙ্গল- 
বাড়ী আক্রমণ করিল। রঘুদেব তাহার নিজরাজ্য হইতেই সেন সংগ্রহ 
করিয়া থাকিবেন; 'আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি সে রাজ্য কামরূপ 

গোয়ালপাড।, এবং ময়মনসিংহ জেলা । ইশ। খা তখনও দায়ুদের 

অধীনস্থ পাঠানসেনার সাহায্য পান নাই, কারণ দায়ুদ তখনও বঙ্গের 
স্বলতান ছিলেন । দাঘুদের অধীনস্থ পাঠান-সেনার মধ্যে অনেকে 

তাহার মৃতুটার পর ইশা খাঁর নিকট আশ্রয় লইয়াছিল-_দায়দের জীবন- 
কালে তাহাদের ছত্রভঙ্গ হইবার কাবণ ছিল ন।। স্থতরাৎ অনুমান 

হয়, ইশ] খাও তাহার রাজ্য হইতেই সৈন্ত সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ইশ। 

খার সহিত রঘুদেবের সমর তাই বাঙ্গালীর সহিত বাঙ্গালীর সমর । 

যুদ্ধে পরাজয় নিশ্চিত দেখিয়। রঘুদেব একটী গ্রপ্ত সুড়ঙ্গপথে পলায়ন 

করিলেন। ইশ। খাঁর বিজয়ী সেনা জয় জয় নাদে অগ্রসর হইয়। 

গোয়ালপাড়! হইতে রাঙ্গীমাটী পধ্যন্ত অধিকার করিয়া লইল | (১) 

নুপতি নরনারায়ণেব মৃত্যুব পর কোচরাজ্যে ঘোরতর অশান্তি 
উপস্থিত হইল । সেই সময়ে নরনারায়ণের বংশধর লক্ষ্মীনারায়ণ মোগলের 

শরণাগত হইলেন। তখনও তাহার ৪ সহশ্র অশ্বা- 

রোহী, দুইলক্ষ পদাতিক ও ৭ শত রণহস্তী ছিল। 

তাহার এক সহশ্র রণতরী তখন যুদ্ধের জন্য প্রস্তত 

থাকিত। আমর! পূর্বেই দেখিয়াছি যে, রাজ্যবিভাগকালে তাহার অংশে 

দিনাজপুর, রংপুর ও জলপাইগুড়ি জেল! পড়িয়াছিল। সুতরাং তিনি 
যে স্বরাজ্যে ( অর্থাৎ বঙ্গদেশ ) হইতে অন্ততঃ কতক সৈন্যও সংগ্রহ 

করিয়াছিলেন, এইরপূই, অনুমান হয় । কোচ, মেচ জাতীয় সৈম্ত তাহার 

লক্ষমীনারায়ণ ও তাহার 
সেন। কটক 
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২৪২ বাঙ্গালীর বল 
খল লাস্ট লীলা পাসিতী সিসি পাতাটি বাসস পরান পপি শক তা 

স পা পাস পাস্িতাসিপসি পাসটিসসি পা তি পাটি পাঁছি লাস্ট সপ পা 

অধীনে ধাকিতে পারে, তে? জাহারার তাহার একমাত্র সেন। ছিল 
বলিয়া মনে হয় না। আকবরনামায় কথিত হয় যে, এই সময়ে তাহার) 

রাজ্য পূর্বের ব্রহ্মপুত্র, উত্তরে তিব্বত, দক্ষিণে ঘোড়াঘাট এবং পশ্চিমে 
ত্রিহুত পধ্যস্ত বিস্তৃত ছিল। স্থতরাং সৈম্ত সংগ্রহ করিবার ক্ষেত্রও 

তাহার ক্ষুদ্র ছিল না, সৈন্যসংখ্যাও কম ছিল না। ঢাকার মোগল- 

নবাব ইসলাম খ! শরণাগতের সাহায্যার্থ ছয় সহস্র অশ্বারোহী, দশ সহত্র 
হইতে দ্বাদশ সহস্রের অধিক পদাতিক ও পঞ্চশত 

রণতরী প্রেরণ করিলেন ( ১৬১২ খুঃ)। কোচ- 
হজোর অধিপতি পরীক্ষিত দশ সহম্্র পদাতিক ও পঞ্চশত অশ্বারোহী 

লইয়া শত্রুর সম্মুখীন হইলেন । ধুবড়ী অবরুদ্ধ হইল। কিছুদিন যুদ্ধের 

পর পরীক্ষিত পরাজিত ও বন্দীরৃত হইলেন । বড়নদীর তীরে তখন. 

মোগল-জয়পতাকা উড্ডীন হইল। লব্প্রতিষ্ঠ বহু মুসলমান তখন 
বঙ্গদেশ হইতে এই নবজিত রাজ্যে গমন করিয়া বাস করিতে লাগিল । 

বঙ্গদেশের দশ হইতে দ্বাদশ সহশ্রের অধিক পাইকসৈন্ত সামরিক কারা, 
করিবার সর্তে চাকরাণ লইর়! তথায় অবস্থান করিতে লাগিল । (১) 

বঙ্গের পাইক-সৈগ্ 

বঙ্গরাজা রক্ষার জন্য তখন যে সৈন্যের বিশেষ আবশ্যক ছিল তাহ। 

আমরা পরে দেখিতে পাইব। বঙ্গে প্রয়োজনানুরূপ সৈন্ত-সংগ্রহের: 

উপায় না থাকিলে নবাব ইসলাম খ। কি দশ হইতে দ্বাদশ সহহ্্র পর্য্যস্ত' 

পাইক-সৈম্য চিরদিনের জন্য দূরদেশে প্রেরণ করিতে সাহস করিতেন ? 

১৬৬৪ গ্রীষ্টাব্ষে আহোমরাজ প্রতাপমিংহের সহিত যখন মোগলের যুদ্ধ 
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বঙ্গে মোগল ২৪৩ 

হয় তখন বাঙ্গালার এই পাইক-সৈন্তই মোগলের পরাজয়-সাধনের সহায় 

হইয়াছিল ! (১) 

ই আসামের আহোমগণ ব্রন্ষের সাদ জাতির একাংশ । ত্রয়োদশ 
শতাব্দীতে ব্রন্মদেশ হইতে নির্গত হইয়া আহোম জাতি ক্রমে ক্রমে আসামে 

প্রবেশ করে এবং শিবসাগরে তাহাদের একটা 
আহোম রাজ্যে বাঙ্গালী 

ই রাজধানী স্থাপিত হয়। আসামে থাকিতে থাকিতে 

আহোমগণ যখন হিন্দুধম্ম গ্রহণ করিল, কামতা ও 

কোচবিহার রাজগণের সহিত আহোমরাজগণের বৈবাহিক সম্বন্ধ ঘটিল, 

তখন হিন্দু পুরোহিত ও শিল্লিগণ নবপরিণিত৷ বরাজকুমারিদের সহিত 

ক্রমে ক্রমে আসামে প্রবেশ করিতে লাগিলেন । ক্রমে গৌড়-স্থলতান- 

দিগের সহিত আহোম জাতির সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। সেই সংঘর্ষের 

ফলে অনেক বাঙ্গালী-মুসলমান যুদ্ধে বন্দী হইয়া আহোমরাজ্যে বাস 

করিতে লাগিল। (২) বন্দিগণ নবীন প্রভুর বশ্যতা স্বীকার করিল ন1॥ 

স্থযোগ পাইলেই তাহার বিদ্রোহের ধ্বজ! তুলিয়া দণ্ডায়মান হইতে 

লাগিল। 

১৫৩৩ শ্রীষ্টাৰে ছুই-মুনি-শিলায় আহোমদিগের সহিত বঙ্গসৈন্তের ষে 
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২৪৪ বাঙ্গালীর বল 

যুদ্ধ হইয়াছিল, আজিও তাহ। আহোমদিগেরই বিজয়বার্তী ঘোষিত করে। 

সে যুদ্ধে সাধারণ সৈনিকদিগের সহিত যে ছুইজন 

মুসলমান সেনাপতি নিহত হইয়াছিলেন, তাহাদের 
একজনের নাম ছিল “বঙ্গীল”। এ যুদ্ধ নৌধুদ্ধ বলিয়া পরিচিত। “বঙ্গাল” 
ব্যদ্িবিশেষের নাম, কি স্থানবিশেষের নাম তাহা অনুসন্ধানের বিষয়। 

মোগলের নৌ-টসন্ত বিক্রমপুর অঞ্চল হইতে সংগৃহীত হইত । ঢাকার 

নোয়ারার ইতিহাসে তাহার পরিচষ বর্তমান আছে। ছুই-মুনি-শিলার 

জলযুদ্ধে ১৩০০ হইতে ২০০০ বঙ্গসেনা নিহত হইয়াছিল বলিয়া কথিত 

হয়। ইহার পূর্বব্সর পাঠানের সহিত আহোমের যে যুদ্ধ হইয়াছিল 
তাহাতে পাঠানসেনাপতি তুর্ববাক্ এক সহম্্র অশ্বারোহী, ৩৮ রণহস্তী, 

বহু কামান ও পদাতিক লইয়! যুদ্ধে অবতীণ হইয়াছিলেন। তাহার 

পাঁচবৎসর পূর্বে স্থলতান হোসেন শাহের সহিত আহোমদিগের শক্তি- 

পরীক্ষা হইয়াছিল। এই সকল যুদ্ধে বন্দীরুত বঙ্গসৈগ্ত আসামের 

নানাস্থানে বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিল, স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতে 

পারে নাই । (১) 

ষোড়শ শতাব্দীতে আভোম রাজ্য যখন পশ্চিমে বড়নদী প্যন্ত অঙ্গ 

বিস্তার করিয়াছিল বাঙ্গালায় তখন মোগল-পতাক1 উড্ডীন হইয়াছে__ 

মোগলের সভিত আহোমদিগের সংঘর্ষ চলিতেছে । 

১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে বখন নবাব ইসলাম খ'ব ভ্রাত। ঢাকার 

নবাব, তখন তাহার আদেশে অশ্বারোহী ও পদাতিকে দশ সহম্্র বঙ্গ- 

সৈন্য এবং চারি শত রণতরী ঢাকা হইতে হজোতে প্রেরিত হইয়াছিল। 

পাও ও গোৌহাটার বাঙ্গালী থানাদার মত্রজিৎ এই যুদ্ধে সপুত্র যোগ দিয়! 

বীর বলিয়! খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ভূষণার বীর তৃম্বামী 

সেনাপতি “বঙ্গাল” 

বঙ্গবীর সত্রজিং 

(১) এ 2225497/ 94 4455277%---0210 000), 9০০95, 



বঙজে মোগল ২৪৫. 

মুকুন্দের পুত্র। (১) কোচরাজ পরীক্ষিতের সহিত বঙ্গসেনার যে 

ংঘর্ষ ঘটিয়াছিল, সেই যুদ্ধে ষ্কেগদোান করিয়! বাঙ্গালীর বাহুবলের 

পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি পাণ্ড ও গৌহাটীর থানা- 

দারের বিশিষ্ট পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ! 

একদিন নিশাযোগে আহোমগণ বঙ্গসৈন্তের শিবির আক্রমণ 

করিল। জলে ও স্থলে ভীষণরূপে আক্রান্ত হইয়া বঙ্গসৈম্ত পরাজয় 
মানিল। টৈয়দ অবাবকর্ এবং অনেক মুনলমান 
সেনাধাক্ষ ধৃত ও নিহত হইলেন । থানাদার সত্র- 

জিতের পুত্র৪ বন্দীরৃত হইলেন । আহোমগণ রণজয়ের মহোতসবে মত্ত 

হইয়। এই বীর বঙ্গ-যুবককে নীল।চলের শক্তি-মন্দিরতলে বলিরূপে 

অর্পণ করিল। বাঙ্গালীর রুধিরে মহাদেবীর খর্পর পরিপূর্ণ হইয়া 

গেল! 
সত্রলিত বা তাহার বীবপুত্রেব সম্মান মুসলমান এতিহাসিক রক্ষা 

করেন নাই-_তীহার। সত্রজিতকে বিদ্রোহী অবিশ্বাসী প্রভৃতি বলিয়! 

নিন্দা করিয়াছেন, মোগল বাহিনীর পরাজয়ের জন্য 

তাহাকেই দারী কবিয়াছেন | ঢাকার নবাব সত্রজিত- 

কে কারারুদ্ধ করিয়া নিহত করিয়াছেন । মুদলমান এতিহাসিকগণ একথা! 

বিবেচন। করিবার অবসব পান নাই যে যে যুগে সত্রজিত গৌহাটীর থানা- 
দার হইয়। শক্তি সঞ্চয় করিয়াছিলেন, সে যুগে বঙ্গের ভূম্বামিগণ যুগধন্মের 

প্রভাবে স্থবিধা পাইলেই নিজের একটা স্বাধীন রাজ্য, পদ ও প্রতিষ্ঠ। 

লাভের জন্ত চেষ্টিত হইতেন--মোগল-শাসনে অবহিত হইতে চাহিতেন 

নর-বলি 

বিজ্রেহী সত্রজিত 

০ শি শীলা 

(১) 501) 01 10110547710 01 31599507 আা1)00]8 15 2 59855 

[01 1)2,007-/. 4. ১. 7, ০ 7, 7874) ৮ 59. 

€5. £:£24775117/07710. 0716) £77549£179 41547771--0210 11955 



২৪৬ বাঙ্গালীর বল 
শিট সটান সিপাসিতিস্িতিি পি তসিতাস্িতসিাস্টি সি ঠীসিতাসসিিস্ছি তাসিপাসি তিল সিিস্িাস্টিশ সি পাখির ৯ লি লি পাটি লিলি লা সপসিলিসিলাস্িলিিত 2 উাস্সিতাসিত 

না। সম্মজিত জি হয় এই উদ্দেশ্েই আসাম-বূপতিদদিগের সহিত মৈত্রী 

করিয়! ঢাকায় রাজকর-প্রেরণ বন্ধ করিয়াছিলেন । 

কোচরাজ লক্ষ্মীনারায়ণ যেদিন ঢাকায় আসিয়া নবাবের নিকট 

সাহায্য চাহিয়াছিলেন সেই সময় ( ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দ ) হইতে, নান যুদ্ধাদির 
পর মোগলের সহিত আহোমের সন্ধি সংস্থাপন পধ্যস্ত 

( ১৬৩৮ খুষ্টাব্ঘ ) বহু সৈম্ত বঙ্গদেশ হইতে আসামে 

প্রেরিত হইয়াছিল । কবে, কোন্ সময়ে, কত সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল 

তাহার তালিকা সঙ্গলিত হইবার সম্ভাবনা আছে কি না জানি ন|। 

অনুসন্ধান করিশ দেখিয়াছি এই পঞ্চবিংশ বর্ষ মধ্যে পঞ্চ বর্ষেই ( ১৬১২, 
১৬১৫, ১৬১৬, ১৬১৭, ১৬৩৫) খ্রীষ্টাব্ব ) অশ্বারোহী ও পদাঁতিকে ৪৯৫০৯ 

যোদ্ধা ও ১৩৩৫ রণতরী (১) আসামে প্রেরিত হইয়াছিল। মীরজুমলার 
আসাম-অভিযানকালে প্রত্যেক রণতরীতে ৬০ জন করিয়া লোক 

খাকিত। তখন নোয়ারার অবস্থা যথেষ্ট উন্নত হইয়াছিল। স্থতরাং 

তৎপূর্ববকালে ( ১৬১২--৩৮ শ্রীষ্টাব্ ) প্রত্যেক রণতরাতে গড়ে ৩০ জন 
(লোক ছিল অনুমান করিলে অসঙ্গত হইবে কি? তাহা হইলেই 

দেখা যায়, ১৩৩৫ রণতরীতে মোট ৪০০৫০ লোক নৌসৈন্য স্বরূপ 

আসামে প্রেরিত হইয়াছিল--অশ্বারোহী, পদাতিক ও নৌ-সৈন্যে মোট 
৮৯৫৫০ লোক বাঙ্গালা হইতে আসামে গিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে 

কতক এরূপও ছিল যে, হয় ত দুই তিন অভিযানেই যোগ দিয়াছিল। 

পরপৃষ্ঠায় তালিকা প্রদত্ত হইল £-_ 

আসামের বঙ্গসৈম্ 

স্পা এ পা পপ গশ্পীশস 

(১) 44727154950 67 44১5০02000১ 6465, 2০5-5০6১ 2০০৮] 7০১1 12, 



বঙ্গে মোগল ২৪৭ 
সিল পিপি ছ লসর রসি সিরাসিলািলীসিতিসিলী উপ তত উল পি ত৯৩% রাখ লতি ত৯াছি ছি 2৯ 2৯০৯ সী উপ সছিলীসসিতিছি লী লেসন 2 

সাল পদাতিক ও অশ্বারোহী রণতরী 

১৬১২ খৃষ্টাব্দ ১৮৩ ৩ ৩ ৫০৩ 

১৬১৫ খুষ্টাব্ৰ | ১০০০০ ৪০৩ 

১৬১৬ খুষ্টাব্ঝ ১২০০৩ 474 

১৬১৭ খুষ্টাব্ ২০০৩ ২০০ 
১৬৩৫ খৃষ্টাব্দ ৭৫ ০৩ ২৩৫ 

৪৯৫০০ ১৩৩৫ 

দিল্লীর রাজনৈতিক অবস্থা একালে যেরূপ ছিল, তাহাতে বাদশাহ 

সম্ভবতঃ বাঙ্গালার নবাবকে সাহায্য করিতে পারেন নাই। সম্রাট 

জাহাঙ্গীরের কালে বাঁদশাহী সেন! নানা রাজদ্রোহ- 

রর দমনে ও দাক্ষিণাত্য-সমরে, পরে সিভালিক-সমরে 

ও রাজকুমার শাজাহানের বিদ্রোহ-দলনেই 

ব্যতিব্যস্ত ছিল। শাজাহানের স্কল চেষ্ট। তাহাকে সিংহাসনের 

পথ কণ্টক-মুক্ত করিতেই নিযুক্ত রাখিয়াছিল। সিংহাসনে আরোহণ 

করিয়া তিনি উজবেগদিগের আক্রমণ, বুন্দেলখণ্ডের যুদ্ধ, দাক্ষিণাত্যে 

সমরাভিযান প্রভৃতি কার্যেই বাদশাহী সৈন্বের মনোযোগ আকর্ষণ 

করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন । 

বাঙ্গালার রাজনৈতিক গগনও একালে বিশেষরূপে মেঘাচ্ছন্ন ছিল। 

সেখ আলাউদ্দীন ইমলাম খঁ! বঙ্গের শাসনকর্তা! হইয়া (১৬০৮ খুষ্টাব ) 

আত্মরক্ষার জন্যই ঢাকায় রাজধানী স্থাপিত করি- 

লেন আফজল খা তখন বেহারের শাসনকর্তা | 

আরাকান ও চট্টগ্রামের তীরভূমি তখন পর্তগীজদিগের আবাসস্থল । 

আরাকানপতির সহিত তখন পর্তগীজিগের যে বিরোধ চলিতেছিল, 

তাহার তপ্ত শিখ! বঙ্গদেশকেও স্পর্শ করিয়াছিল। পর্ত গীজগণ তখন! 

বাঙ্গালার রাষ্্রগগন 



২৪৮ বাঙ্গালীর বল 

বাঙ্গালার নান। স্থানে লুণ্ঠন করিয়া বেড়াইত, নবাব তাহাদিগকে দমন 

করিতে পারিতেন ন।॥ সন্দীপ তগন পর্ত গীজ কর্তৃক বিধ্বস্ত হইয়াছে 

মোগল সৈন্তেব তপ্ঠশোণিতে সন্দীপের দুর্গতল তখন কন্দমাক্ত হইয়াছে 

সিবাষ্টিয়ান্ গঞ্জালেস সে সময় সন্দীপ অধিকার করিয়া রাজ! হইয়াছেন ; 

তাহার একসহত্ত্ পর্ত গীজ, দুই সহস্র দেশীয় ও দুই শত পদাতিক সৈন্য 

তখন মোগলের চক্ষের উপর দস্ত করিয়া ছুটিয়া বেডাইতেছে, তাহার ৮০ 

খানি রণতরী হইতে কামান নিনাদিত হইয়া বাঙ্গালার নবাবের রাজ- 

সিংহাসন পধ্যন্ত বিকম্পিত করিতেছে!  পন্তুগীজেব অত্যাচারে 

সাহবাঁজপুর, পাঁতিলভাঙ্গী প্রভৃতি জনপদে বোদনের রোল উঠিয়া তখন 

নবাবের কর্ণকুহর বধিব কবিয়াছে । 

আরাকানের মগবাহিনী তখন মোগল-বঙ্গ আক্রমণ করিবার জন্য 

পর্ত গীজদিগের সহিত মিলিত ইয়া ডঙ্কা নিনাদ করিতেছে-_পর্ত গীজ 

রণতরী জলপথে ও মগ-সেন। স্থলপখে বঙ্গদেশ আক্রমণ করিবার জন্য 

তখন সজ্জিত হইয়াছে! কিছুদিন পবেউ দেখিতে পাই, মেঘনাতীবে 

লক্ষ্মীপুর ও ভূলুয়ায় পর্তগীজ এবং মগেব সম্মিলন_-মেঘনাতীবে মোগলের 

অসংখা সেনার (১) সহিত মগের ভীষণ রণ। 

আফগান-সর্দার ওসমান খ। সবোগ বুঝিয়া তখন বিংশ সহন্্র পাঠান- 
সেনার অধিনায়ক ভ্ইয়! মনে করিলেন, তিনি দ্বিতীম সেকেন্দর স্বরূপ 

জগতে অবতীর্ণ হইযাছেন! তাহার উন্মত্ত পাঠান 

সেন। শেষবার স্বাধীনত। খোষণা করিয়। মোগল- 
দিগকে উৎখাত করিবার জন্য তখন স্থবর্ণরেখাব দিকে ধাবমান হইল। 
নবাব ইসলাম খা প্রমাদ গণিলেন; তিনি অবিলম্বে বাঙ্গালা হইতে বহু 

পাঠান ওসমান খ' 

৩১০ -5222207প5 272592)/ 02871242--7 237, ( 13217659251 12077), 



বঙ্গে মোঁপল ২৪৬ 

সৈন্য সংগ্রহ করিয়া (১) পাঠান-সমরে প্রেরণ করিলেন। বহু 

লোকক্ষয়ের পর পাঠানের পরাজয় হইল বটে, কিন্ত তখন দেখা গেল, 

আরও নৃতন সৈন্য না আসিলে রণজয় সম্পূর্ণ হয় না__পলায়মীন পাঠান- 

দ্রিগের পশ্চান্ধাবন করা যায় না। তখন আবার বাঙ্গালার তিন শত 

অশ্বাবোহী ও চারি শত পদারত্তিক আসিয়া মোগল-সেনার বল বুদ্ধি 

করিল । 

পাঠানেব সভিত যখন মোগলেব যুদ্ধ চলিতেছিল, তখন কুতুব নামক 

কোন দুরাকাজ্জ রোহিল! আফগান আরুতির সৌসাদৃশ্য হেতু নিজেকে 
কাবামুক্ত বাঁজকুমাব খশ্রু বলিয়া পরিচিত করিয়া! 

সপ্বাহ মধ্য বেহার হইতে সপ্ধ সহন্ত্র সৈন্য সংগ্রহ 

করিল এবং দিল্লীর রাজমুকুটের আশায় প্রলুব্ধ হইয়া পাটনাভিমুখে 

ধাবিত হইল । এই আকম্মিক বিদ্রোতে তখন দিলীর সিংহাসন পর্যয্ত 

নড়িয়! উঠিল 

এইরূপ ছুঃসমধযে বাঙ্গালার নবাব আসামে অষ্টাদশ সহত্র পদাতিক ও 

অশ্বাবোভী এবং পাচশত রণতরীতে অন্ততঃ ১৫০০০ নৌসৈন্ত প্রেবণ 

করিয়াছিলেন । বাঙ্গালা হইতে সেনা সংগ্রহ না করিলে তিনি কি ইহা। 

পারিতেন ? 

১৬১৫ হইতে ১৬১৭ খ্ষ্টাব্ম পধ্যন্ত অশ্বারোহী ও পদাতিকে ৪২০০০ 

এবং ১৮০০০ নৌসৈন্য বঙ্গদেশ হইতে আসামে গিয়াছিল। কাশিম খা 

তখন বঙ্গের শাসনকর্ত।। তাহার শাসনকাল 

পর্তগীজ ও মগদিগের অত্যাচার নিবারণ কল্পেই 

বায়িত হইযা গেল। তখন ম্গদ্দিগেব নিষ্ঠুর তাডনে নিম্নবঙ্গ অরণ্যে 

পরিণত হইল! মেজর রেনেল যখন বঙ্গের মানচিত্র অঙ্কিত করেন 

তখন এই জনহীন অরণা বিশেষবূপে চিহ্নিত করিযাছিলেন । 
সসপ্পসপা শপ শা শশা এ - শী শশহ 

(১): 5162৮47৫5 47251070। 0 77৮72/--1১, 259. 

জাল খশ্র' 

অরণা নিম়্বঙ্গ 

৮ শা শী ীস্প্পল শীপশিস্পশীি 
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দুর্বল শাসনকর্তা বলিয়া কাশিম খ৷ দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করিবার 

জন্ত আদিষ্ট হইলে পর, ইব্রাহিম খা! ফতেজঙ্গ বাঙ্গালার মস্নদে উপবিষ্ট 

হইলেন। তাহার শাসন-সময়ের প্রথম পঞ্চবর্ষ 
বাঙ্গালায় স্থখ ও শাস্তি বিরাজিত ছিল, শিল্প ও 

বাণিজ্য তখন সমুন্নত হইয়াছিল বটে, কিন্তু রাজকুমার শাজাহানের 

বিদ্রোহ তখন দিলী হইতে বঙ্গ পধ্যন্ত আলোড়িত করিয়াছিল। তিনি 

বহু সেন! লইয়া যখন বঙ্গদেশ আক্রমণ করিবার জন্য ধাবিত হইলেন, 

ইব্রাহিম খাঁর বঙ্গসৈন্তের একাংশ তখন চট্টগ্রামে মগ-যুদ্ধে ব্যাপৃত এবং 
অপরাংশ বঙ্গের নানা স্থানে প্রেরিত হইয়৷ রাজন্ব সংগ্রহে নিষুক্ত ! 
ইব্রাহিম খা ঢাকা হইতে যতদূর সম্ভব সৈন্য সংগ্রহ করিয়া রাজ- 
কুমারের সহিত যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। এই নবনিযুক্ত সেনাদল কি 

বাঙ্গালী ছিল ন!? 

শাজাহানের বিদ্রোহ 

কাশিম খার শাসনকাল হইতে ইব্রাহিম খার জীবনান্ত পথ্যস্ত 

পঞ্চদশ বর্ষের কাহিনী, পর্তুগীজ ও মগদিগের সহিত বঙ্গসৈন্যের সংঘর্ষের 
হগলীর যু কাহিনী-কাশিম রা কালে তাহ! চরম পরিণতি 

লাভ করিয়া হুগলীতে কামানের মুখে আত্মপ্রকাশ 

করিয়াছিল! হুগলীর পর্ত গীজগণ যেদিন ( ১৬৩২ শ্ীষ্টাব্ব ) মুসলমানের 

নিকট আত্মসমর্পণ না করিয়া, দুই সহম্র বালক-বালিকা এবং স্ত্রী ও 

পুরুষ অর্ণবপোতে তুলিয়া বারুদে অগ্নি সংযোগ করিয়াছিল, সেই অনলে 
ভীষণনাদে যেদিন পর্ত গজ অর্ণবপোত আরোহিসহ রেণু রেণু হইয়াছিল, 
'ষে দিন সী ও পুরুষ এবং বালক ও বালিকায় ৪৪** জন পর্তুগীজ 

বন্দীকৃত হইয়াছিল, পর্তগীজ রম্ণীগণ যে দিন দিল্লীর রাজাবরোধে 

উপহার স্বরূপ প্রেরিত হইয়াছিল, বেদিন পর্ত গ্ীজ বালকগণ মুসলমান 

ধর্ম*গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল-_সেদ্দিন বিধাতার দণ্ড পর্ত গীজপ্িগের 
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ূর্বানুষ্ঠিত নৃশংসতার শাস্তি দিবার জন্থ স্বর্গ হইতে অবতরণ করিয়াছিল 
সন্দেহ নাই! 

ইহার পর তিনবর্ধ মধ্যে বঙ্গ হইতে ১৪৫৫০ সৈন্য আনামে প্রেরিত 
হইয়াছিল। আজিম খা তখন ঢাকার নবাব । তাহার সময়েই মগ ও 

আসামের অধিবামিগণ সর্বদা বঙ্গদেশ আক্রমণ কারিত, বাঙ্গালার ধন- 

ভাগার লুণ্ঠন করিত, বাঙ্গালীদিগকে বন্দী করিয়৷ দ্াসদপে লহইয়৷ 
যাইত! এইরূপ সঙ্কটকালে বঙ্গরক্ষার জন্য সৈন্য না রাখিয়া আজিম 
খা কি আসামে সেনা প্রেরণ করিতে পারিয়াছিলেন? স্থতরাং দেখা 

যাইতেছে তখনও বঙ্গেই সৈন্ত-সংগ্রহের প্রয়োজন হইয়াছিল । 

আলামে সৈম্ত-প্রেরণের চারিবর্ষ মাত্র পর যখন সুলতান সুজা 

€ ১৬৩৭ খৃষ্টাব্দে ) চতুব্বিংশ বর্ষ বয়সে বঙ্গের শাসন-ভার গ্রহণ করিলেন, 

তখন কি কেহ ভাবিয়াছিল যে কিঞ্চিদধিক বিংশবর্ষ 

মধ্যেই তাহার সকল সাধ বাতাসে মিলাইয়া 

যাইবে- শক্র-পরিবেষ্টিত সুদূর আরাকানের শীতল নদীগর্ভে পুত্রের ক 
আলিঙ্গন করিয়া তাহারই সহিত তীহাকে সমাধি লাভ করিতে 

হইবে! 

স্থবজা বঙ্গের রাজপ্রতিনিধি হইলেন। তাহার সদাচার, মিত্র 

ব্যবহার ও ন্ায়নিষ্ট। ক্রমে ক্রমে বাঙ্গালীকে তাহার পরম বন্ধু করিয়া 

তুলিল। (১) রাজমহলে রাজধানী পরিবন্তিত 

করিয়া স্থলতান স্থজা একটী রমণীয় রাজনগরী 

গড়িয়া তুলিলেন। সমুন্নত সৌধমালায় রাজকুমারের আবাসস্থল 
স্থশোভিত হইল-_তীাহার সাধের নন্দনে দুই দিনের জন্য সুখের কুসুম 

ফুটিয়! উঠিল! সম্রাট শাজাহান মধ্যে মধ্যে বিভাগীয় শাসন-কর্তার 

বিধি-লিপি 

হুল্তান সুজ] 

(১) 4£225279 0 2127%5%2%---100দ১ ৬০1 111) 200 197, 261, 
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পরিবর্তন করিতেন । স্ুুলতাল্প স্থজাকে সেই কারণে দুই বৎসরের জন্য 

কাবুলে যাইতে হইল। 

কাবুল হইতে বঙ্গে প্রত্যাগমন করিবার নয় বৎসর মধ্যেই সুজ 

শুনিলেন, সম্রাট শাজাহান পীড়িত-যুবরাজ দাবা সিংহাসন গ্রহণ 

করিয়া! বঙ্গ, আহম্মদ্রাবাদ ও দক্ষিণ হইতে দিল্লীতে 

আগমনের পথ রোধ করিয়াছেন। স্জা অবিলম্বে 

বাঙ্গাল! হইতে সৈম্ত লইয়। দারাব সহিত যুদ্ধা্ 

যাত্রা করিলেন । তাহার অর্থের অভাব ছিল ন।, অস্ত্র শম্তেবক অভাব 

ছিল ন|। বাঙ্গালায় সৈনিকত্রত ধাঁরণেব লোকের অভাব ছিল না 

সৈম্তগণ যে অকন্মণ্য ছিল তাহাণ্ নহে । (১) সুজ অনায়াসে 

ধঙ্গদেশ হইতে বিপুল সৈন্য-সংগ্রহ করিলেন! (২) ভাহারা কি 

বাঙ্গালী ছিল ন|? 
রাজকুমার দারা ও রাজা জয়সিংহের মিলিত বাহিনীর সহিত স্থঙ্গার 

সাক্ষাৎ হঈল। সম্রাটের আদেশে জয়সিংহ স্বজাকে গ্রতিনিবুত্ত করিতে 

চেষ্টা করিতে লাগিলেন, স্ুজাও সম্মত হইলেন । 

যুদ্ধ ন। কবাই স্থিব হইল । সুজ! বলিলেন__ আমি 

আর যুদ্ধ করিব না এবং বঙ্গে ফিরিবাই সেনাদিগকে বিদায় দিব। (৩) 

স্থজার টসন্যগণ বঙ্গদেশীয় ন। হইলে বাঙ্গালার ফিরিয়া তাহাদিগকে বিদায় 

দিবার গ্রয়োজন দেখা যায় ন|। অন্ততঃ এইরূপ অনুমান হয় যে, তাহ 

বঙ্গে হজার প্রথমবার 

| সৈন্য সংগ্রহ 

বাহাছুরপুরের যুদ্ধ 

(১) :97122747/5 41152077101 2727/4/--1১, 2890 (13270271251 ৮0705), 

142477/22//274-7,-7-4%05 : 15111090৬০1] ৬11, 1১, 014. 

(২) 016 17550012095 ৮1)101) ৯) [995565১০0) 1)017)1500 5000055 00 

1015 610677311১9, 176 1070 5০011101760 0:085016 2070. 15100 21 201৮ 

০, /3125197)/ 27 2777748/47--1)9%/, ৬০], []], 2 29০ 799. 

0৩) ০৬৩ £775/97/ ০ 777727/5//07--50] []1, 0১, 2০০, 
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না হইলে, জয়সিংহ হয়ত বলিতেন, সেনাদিগকে এই স্থানেই বিদায় কর 
- তাহার! সকলেই ত পশ্চিমাঞ্চলবাসী | | 

স্থজা নিশ্চিন্ত মনে পটাবাসে নিদ্রাগত, বঙ্গসৈম্ত আসন্ন যুদ্ধের জন্য 

অপ্রস্তত--সকলেই জানিত আর যুদ্ধ হইবে ন।। এমন সময় দারার 

পুত্র ভিন্ন পথে গঙ্গ। উত্তীর্ণ হইয়া অতার্কতে তাহাদিগকে আক্রম্ণ 
করিলেন। স্থদক্ষ সেনাপতি দলের খাঁর স্থশিক্ষিত বাদশাহী সেনার 

ভীষণ আক্রমণে বঙ্গসৈন্য পরাজিত হইল । সুজ। পলায়ন করিয়া প্রথমে 

পাটনায় ও পরে মুঙ্গেরে আশ্রয় লইলেন। 

অল্পকাল মধোই স্বজ। শুনিলেন, দারা সমরে পরাজিত হইয়াছেন, 

সমর আগ্রার দুর্গে বন্দীককত হইয়া প্রহ্রী-বেষ্টিত অবস্থায় বাস করিতে- 

ছেন, চতুর আওরঙ্গজেব দিল্লীর সিংহাসন গ্রহণ 

করিয়াছেন। পিতা কারারুদ্ধ ও রাজ্য হস্তচ্যুত 

দেখিয়। স্থজা ক্রোধে উন্মত্ত হইলেন । কিন্তু শক্তি 

সঞ্চয় না করিলে প্রতিবিধানের উপায় নাই দেখিয়া আবার বাঙ্গালায় 

সেনা সংগ্রহ করিতে লাগিলেন । (১) বাঙ্গালায় স্থজার বন্ধুর অভাব 

ছিল না। তিনি অনায়াসে বহুসৈন্ত ও কামান সংগ্রহ করিয়া ঢাকা! 

হইতে অগ্রসর হইলেন । বাঙ্গালায় যে নকল সৈনিক নবাবের অধীনে 

কম্ম করিত, স্থজা তাহাদিগকে লইলেন, বহু নৃতন সেনাও গ্রহণ 

করিলেন । স্থবজার রণ-যাত্রার পর বৎসর কোচরাজ প্রাণনারায়ণ 

ত্বাধীনত। ঘোষণা করিয়া যখন গোয়ালপাড়। আক্রমণ করেন, তখন কাম- 

রূপ ও হজোর ফৌজদার দেখিয়াছিলেন যে, তাহার অধিকাংশ সৈন্যই 

স্বজার সহিত চলিয়া 'গিয়াছে। (২) সুজা যখন কামরূপে স্থাপিত 

বঙ্গে জার দ্বিতীয়- 

বার সৈম্ত-নংগ্রহ 

(১) 7902৮75 42125/107/ 0 4/2712451//57---৬ 01, 1112 ৮০ 2547 

177/7%11//72617,-7,/642 27511100৬০1, ৬111 17. 231, 

(২) 4 417512)7 9445547--08106 ৮, 525, 
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পপস্মিিসিবসস সিলসিলা সি সস ৪ পাস ঈিলাস্টাসছিত ও পার্স সিসি পল উপ সি সিসি পিপাসিলা্ছি সদ স্পিসিপীসছিবাসিলি সি 

সৈম্তও ভিন তখন অনুমান হয় বঙ্গে যে সকল সেন! ছিল তাহা- 

দিগকে ছাড়িয়া যান নাই। বাঙ্গালায় ও আসামে সেনার অভাবে 

মোগল-সাস্ত্রাজ্য তখন এরূপ অরক্ষিত হইয়াছিল যে, রাজা জয়ধ্বজ কল্পং, 

নদী উত্তীর্ণ হইয়। গৌহাটীার নিকটবর্তী হইলেন, গৌহাটার ফৌজদার 
মীর লুৎফুল্লী দিরাজি যুদ্ধের জন্য অপেক্ষা না করিয়া নৌকা! যোগে 
ঢাকায় পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন__আহোমগণ বিনাযুদ্ধে কামরূপের! 

রাজধানী অধিকার করিয়া লইল ! মুসলমান এঁতিহাসিক কহিয়াছেন-_- 

অনধিকারী আসামবাসিগণ লুষ্ঠনের সম্মাজ্জনী তাড়নে কামরূপ প্রদেশ 

বিধূনিত করিয়া যাবতীয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি লইয়া গিয়াছিল। 

গৃহাদি চূর্ণ বিচুর্ণ করিয়া মনুষ্য বাসের চিহ্ন পধ্যন্ত আর রাখে নাই ! 

দেখিতে দেখিতে ব্রহ্মপুত্র নদের তীর-সংলগ্র প্রদেশ আহোমদিগের 

করাম়ত্ব হইয়া! পড়িল_-অতি অল্লপকাল মধ্যেই তাহারা আসিয়! ঢাকার 

সন্নিকটে হাটচিলায় উপস্থিত হইল ' (১) সুজা বঙ্গদেশকে কিরূপভাবে 

সেনাশৃন্ত করিয়াছিলেন ইহা হইতেই তাহা অনুমান করিতে পারা যায়। 

ইহার মাত্র তিনবৎসর পরই মীরজুমলা আসামে যুদ্ধাভিযান করিয়াছিলেন। 

স্বজ! একটী বিপুল বাহিনী লইয়া দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। 

মুসলমান এঁতিহাসিক বলিয়াছেন, তাহার ২৫০০০ অশ্বারোহী ও 

বহু (২) কামান ছিল। এঁতিহাসিক ফেবরিস্ত/ বলিয়াছেন__স্জার 
অসংখ্য স্থনির্বাচিত সেনা ছিল ( “বা এ01705 

2180. ৮61] 901010650 22105” ) (৩) ই যে 

্ ৫১) 750 । 2 :4472%52-591, পা, 92112 ১, 177. 

(৪) 1171511156/56 100 20156500090 1121)201060 50] 1050 

008:01)60. হিট) 13610521 ৮110 25000 10155 2100 2 500108 10:08 01 

সুজার দেন! 

পু 21011975 10) 05110600012 0: 08176052851056 2১012508559, 

ও --1427:2/281-7-24848 : 24442 ৮০1 11 5. 2327 

৩৩) 4225/070 01 427%27/5//2%, [0০৯৮৮৬০1112 65254. 
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শুধু স্থশিক্ষিত নবাবী সৈন্য লইয়াই এই জীবন-মরণ-রণে যাত্রা করিয়া- 
ছিলেন, তাহা নহে। তাহার সৈন্য মধ্যে অনেক নূতন লোকও ছিল। 
তাহাদিগকে রণকৌশল শিক্ষা দিয়! যুদ্ধাভিষান করিবার আর সময় 
ছিল না। স্থজা পথেই বজসৈন্তকে রণদীক্ষা দিতে আরম্ভ. 
করিলেন । (১) 

১৬৫৭ খুষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারির বৌদ্রকরোজ্জ্ল মধ্যাহ্ছে থজোয়ার' 
ক্ষেত্রে প্রথম যে কামান ভাকিল তাহ] স্জার বাঙ্গালী সেনার। স্্জার' 

গোলন্দাজদিগের মধ্যে দেশীয় (বাঙ্গালী ) ও 

যুরোপীয় উভয়ই ছিল। (২) তুমুল যুদ্ধ আরস্ত- 
হইল। উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত বাঙ্গালার কামানগুলি মুহুমুহু অগ্নিবর্ষণ 

করিতে লাগিল-_-আওরঙ্গজেবের ঘনসন্নিবিষ্ট সেনাদল প্রতি আঘাতে 

ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইতে লাগিল-_বাদশাহী সৈন্য স্থানে স্থানে ভঙ্গ দিল" 

আওরঙ্গজেব দুই সহম্র অশ্বারোহী লইয়া কেন্দ্রস্থলে অপেক্ষা করিতে 

লাগিলেন । অল্প শিক্ষিত বা তখনো! অশিক্ষিত (1) বঙ্গসৈন্ত ভীমবেগে 

সে স্থান আক্রমণ করিল। কেন্দ্রে কিরূপ ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল,. 

আওরঙ্গজেব দিল্লীর রাজমুকুট হারাইতে হারাইতেও কিরূপে পুনঃ প্রাপ্ত 

হইয়াছিলেন, এতিহাসিক কাফি খা সবিস্তর তাহা বর্ণন৷ 
করিয়াছেন । (৩) 

থুজোয়ার যুদ্ধ 

সন্ধ্যামাগমে এজ উচ্চ স্থান হইতে নিজের কামানস্তলি সরাইয়। 

(১) 1725199 0 22%2%454%72--1)0% ৬০1, 101? 2০254. 

(১) 57978 27 2192/--81208019 ৬০ 1১ 55 328. 

(৩) 1%%722725-2-71626 2 11106 ড০1০ 1৮5 235, 

77587 01 152245/%--190%5 ৬০1১ 100 ৮ 257-26০ 



২৫৬ ধাঙ্জালীর বল 

আনিলেন-_বঙ্গ-সৈম্ত বিশ্রামের জন্ত শিবিরে ফিরিল। অতি প্রভাতে 

যখন অকল্মাৎ একটি কামানের গোলা সজার পষ্ট্র- 

ভবন ছিত্ন করিয়া! চলিয়া! গেল, স্বজা তখন জাগরিত 

হইয়া দেখিলেন, ভীষণ গণ্ডগোল উপস্থিত হইয়াছে ; যে স্থানে কামান 

সংস্থাপিত করিয়। তিনি পূর্বদিন,বাদশাহী-সেন। পরাজিত করিয়াছিলেন, 

সে স্থান এখন সেনাধ্যক্ষ মীর জুম্লার কামানে স্থুরক্ষিত! স্থজা ভ্রম 

বুঝিতে পারিলেন_তিনি প্রমাদ গণিলেন। বঙ্গসৈম্ত দেখিল সম্মুখে 
মৃত্যুর বিকট বদন দেখা যাইতেছে! তাহাবা ভীত হইল নাবিশেষ 

সাহসের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত রহিল। এইরূপে কয়েক ঘন্টা কাটিল। 

বঙ্গসৈন্য রণে ভঙ্গ দিল ন। | তাহাদের জয় হইল । 

পি 

বীর বাঙ্গালী 

এঁতিহাসিক মানুশি কহিয়াছেন-__স্থজার সৈন্য আওরঙ্গঈজেবের ভাষণ 

আক্রমণ প্রতিরোধ করিল। তাহার সেনাবল অনেক অধিক থাকা! 

সত্বেও তিনি যে শুধু জয়লাভ করিতে পারিলেন ন। তাহ। নহে-__ভাবির। 

ছিলেন, সুজাকে স্থানভ্রষ্ট করিবেন কিন্তু তাহাও পারিলেন না ! ছত্রভঙ্গ । 

হইয়। তিনিই বহুবার পশ্চাৎ্পদ্দ হইতে লাগিলেন। তিনি এমনই 

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইলেন যে, কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন 

না। শাহস্থজা কিছুতেই প্রাকার-ঝেষ্টন পরিত্যাগ করিয়া মুক্তক্ষেত্রে 
সম্মুখ-যুদ্ধে রত হইলেন না।--স্থনও ত্যাগ করিলেন না। আওরঙ্গঞ্জেব 

ইহাতেই আরও অধিক কর্তব্যবিমুঢ় হইয়। পড়িলেন । (১) 

(১) 10006 15515050 ৮5191090519 076 06:06 20000 01 40180152510, 270 

10510/66 01 1015 9511961100 ১০060 20 170615 0)6 ড25 01098191010 ৮5172 006 

09) 106 ০০৭10 006 8৮৪1) 177906 0) 00067 5106 401 00617 £0000, 

2.5 176 1020. 1101080 176 ৮25 0091060. 9 16015 56212] (17025 10 01502061. 

116 %/25 90 00101) 76719155:50. 0396 019 00910. 1806 1010 01১00) 2779 ০0055 
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ইহাই কি বঙ্গসেনার অক্ষমতার লক্ষণ? কিন্তু ফেরিস্ত। বলিয়াছেন, 
বঙ্গসৈন্যের অক্ষমতার জন্যই শাহ স্জ! যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছিলেন ! 
মানুশি বলিতেছেন-_আওরঙ্গজেব দেখিলেন, সকলেই তাহাকে তখন 

ত্যাগ করিয়াছে_-তীহার চরম বিপদের সময় উপস্থিত হইয়াছে_- 

ভাগ্যলক্মীও তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন শক্রকর্তৃক ধুত হইবার 

আশঙ্ক। হইয়াছে! তিনি মনে মনে বুঝিলেন, শক্রর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি 

পাইবার আর উপায় নাই ! (১) বাদশাহী-সেনার দ্বারা স্থুরক্ষিত-_ 

দিলেররখা, মীরজুম্ল। প্রভৃতি কতৃক পরিবেষ্টিত, সাহসী আওরঙ্গজেবের 

এইরূপ সক্কটাপন্ন অবস্থ। যাহারা করিতে পারিষ়াছিল, তাহার৷ 

যুদ্ধনীতিতে অশিক্ষিত হইলেও (1) বীরত্বগর্ধেব কখনই হীন ছিল না। 

স্থতরাং এতিহাঁসিক ফেরিস্তার নিন্দাবাদ তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে 

পারিবে না। 

খজোয়ার ক্ষেত্রে দিল্লীর রাজমুকুট যখন ভত্যার মানদণ্ডে তুলিত 

হইতেছিল, তখন আওরঙ্গজেব বুঝিলেন, রণক্ষেত্রে অবস্থান করিলে 

মৃত্যু স্থুনিশ্চিত, কিন্তু পলায়ন করিলেও ময়ুর- 
সিংহাসন চিরদিনের জন্য হস্তচ্যুত হইবে ! আওরক্গ- 

জেব মৃত্যুকেই বাঞ্চনীর মনে করিলেন! তিনি দৃঢচিত্তে হস্তীর উপর 

অ।ওরঙ্গজেবের সঙ্কট 

- সপন পাশ শ্পাশাশী পাপী শাপপাি 

109 00, 06 07010 50 62৮ 91725 ১0002 00011706010 50176 00. 800 

ড6000100 1)1105611 10 006 0190) 7 7000 ৮০০00, 102 0৮৮০৪৭০০115 000510100, 

-_-১7/০৮2% ০9 2244955 1200015৬০01 151,528, 

ইহ1 নিরপেক্ষ ভিন্নধ্মীবলম্বী প্রত্যক্ষদরশাঁর বর্ণনা, আওরঙ্গজেবের স্বধশ্মীবলম্বী 

এ্তিহাসিকের বর্ণন। নহে । 

(১) 11620 4১012002625 10009 1750 9১0:910010720209707790 
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রি বাঙ্গালীর বল 
খাসি তা সন সি লাস 

বসিয়া ভি জা | আপনার বৃহৎ হস্তীর উপর দপতায়মা ন হইয়া 

নিভীকভাবে সৈন্য চালন। করিতে লাগিলেন। যখন তাহার চক্ষু ভ্রাতার 

উপর পতিত হইল, তখন তিনি নিজ হস্তীকে সেই দিকে ধাবিত করিবার 

জন্য আদেশ দ্বিলেন। আওরঙ্গজেবেব একজন প্রধান অমাত্য বিপদ 

বুঝিতে পারিয়। বেগে সুজার সম্মুখে উপস্থিত হইবা মাত্র প্রথম আক্রমণেই 

পরাজিত হইলেন । স্থজাব হস্তী আহত হইয়।থব থর করিয়া কম্পিত 

হইতে লাগিল । স্ুুজার প্রধান সেনানায়ক তখন আওবঙ্গজেবের দিকে 

ধাবিত হইলেন । 

আওরঙ্গজেব দেখিলেন মহা বিপদ উপস্থিত ' তিনি অবিলম্বে হস্তী 

হইতে অবতরণ করিবাব জন্য প। বাডাইলেন। ভারতে র'জমুকুট 

তখন সেই এক মুহত্তের দ্রটচিত্ততার উপব নির্ভর 

করিতেছিল। মাঁধজম্ল| নিকটেই ছিলেন । তিনি 
দেখিলেন, হস্তী হইতে অবতরণ করিলেই দিল্লার সিংহাসন স্ুুজার 

হইবে ; তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন “কায়েম? কায়েম । হৃত্তী হইতে 

নামিলেই সিংহাসন হইতেও নামিতে হইবে 1” (১) আপুরঙ্গজেবে 

জীবন তখন সংশরাপন্ন হইয়'ছিল। ভীভার মাহুত কৌশশে এক্রর 

হন্তীর উপর পতিত হইয়া তাহাকে সরাইয়। লইয়া গেল । (২) 
নিরাপদ হইয়া আওবঙ্গছেব ভাবিলেন, স্থজাকে তাহার হৃস্তী হইতে 

নামাইতেই হইবে! তাহা হইলেই সুজার সৈম্তগণ তাহাকে আর দেখিতে 
পাইবে না, মনে করিবে, তিনি নিহত হইয়াছেন 

এবং অবিলম্বে পলায়ন করিবে! সেকালে সেইরূপই 

হইত। নাপতি ব। রাজার অভাব হইলেই যুদ্ধে পরাজয় ঘটিত-_ 

কায়েম! কায়েম ! 

ধূর্থের পত্র 

(১) 4/575/77/ 27 /7/72/5/7/2%--1)0জ১ ৬০1 111] 1১1), 258-259, 

97772 20 24০92০07--1১1277007, ৮০] [১ 1১ 328-229. 

(২) 47259? 2 22725/7%27--1) 0%া) 9] 2115 0,259. 
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এ 

সি বিটি 

সৈম্তগণ জয়ের আশা ত্যাগ করিয়া অবিলম্বে পলায়ন করিত। আওরঙ্গ- 

জেব তৎক্ষণাৎ স্থজার একজন প্রধান সেনানায়ককে লিখিলেন-- 

আ লবদ্বী খা! আজ যদি তুমি আমাকে হিন্দুস্থানের সম্রাট করিতে 
চাও, তাহ। হইলে স্থজ। যাহাতে হস্তী হইতে অবতরণ করেন, যেরূপে 

পার তাহাই করিও। আমি আর কিছু চাহি না। আমি শপথ 

করিতেছি, তোমাকে এবং তোমার আত্মীয়পরিজনদিগের মধ্যে যাহার! 
আমার সহায় হইয়াছে, তাহাদিগকে পুরস্কৃত করিব । আমার বিশেষ 
ভরসা আছে যে, তুমি আমাকে নিরাশ করিবে না| (১) 

আওরঙ্গজেব । 

বিশ্বাসঘাতক আলিবদ্ধীর কথায় প্রতারিত হইয়া স্ুজ। হস্তী হইতে 

অবতরণ করিলেন! ফেরিস্ত। বলেন, স্থুজাব হস্তী আহত হইয়াছিল 

টকা যা বলিয়া বধু আলিবদ্দাঁ তৎক্ষণাৎ একটি অশ্ব 

আপনা হাত হারা” আনিলেন ! স্ুজ। হস্তী ত্যাগ করিয়া অস্থে আরোহণ 

১7 করিলেন। স্থজার টসৈন্তগণ অল্পক্ষণ মধ্যেই দেখিল 

সজার হস্তী শূন্য! এদিকে আপিবদ্ধী স্বয়ং পশ্চাতে যাইয়! ভীতভাবে 

সৈম্তদিগকে কহিতে লাগিলেন_-টক ! কৈ! শাহ স্থজা কৈ? সুজার 

সেনা আর দাড়াইল ন।__ভীত হইয়া রণে ভঙ্গ দিল! একবার চাহিয়াও 

দেখিল না যে, স্বরং স্থজ। তখন তাহাদিগকেই ফিরাইবার জন্য অশ্বারূঢ় 

হইয়। সেনা-সমুদ্র মধো বম্প প্রদান করিয়াছেন! স্থবজ| নিরুপায় 

হইলেন__দিল্লীর রাঁজমুকুট তীহার করতলগতপ্রায় হইয়াও স্থলিত হইয়া 

পড়িয়া গেল! আজিও পশ্চিমাঞ্চলবাসিগণ দেই কথা স্মরণ করিয়া 

কহিয়া থাকে-স্ুজা জিৎ বাজি, আপা হাত্ হার। |” (২) 

তাজা লা 

(২) ১/০/7০ ০ 1/92/--1 80001) 1219, 329-337, 

£2725077 07 1227/25///47--1)0ছত ৬০] 111, 6,269 
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সমস ৮ সপিস্টিতীসি পো রত সিসি পি সিল সি ৩৯৯ পাটি পিসি শািপাস্টিপাসিরাস্পিপাস্টি রসি ৯ পাপী উপ সপ তা পারি পাছি ৮৯ এসি শিলা স্পলাসি পাছত সি্টীসি পি ৫৯ এসি লাস্টি পা লস্ট সপ 

সমরকোলাহল তখনও: স্তব্ধ হইয়াছিল কি না তাহা ( কে বলিতে পারে, 

স্বজা রজনীর অন্ধকারে চিরদিনের মত পলায়ন করিলেন । পরদিন 

প্রভাতেই আওরঙ্গজেব দশ সহম্র অশ্বারোহী সেনা 
সঙ্গে দিয়! পুত্র মহম্মদকে সৃজার পশ্চাদ্ধাবন করিবার 

জন্য প্রেরণ করিলেন বটে, কিন্ত তাহ।তেও নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। 

প্রধান সেনাধাক্ষ (খান্-খানান্) মীরজুম্ল। বহু অশ্বারোহী লইয়! 

মহম্মদের অন্ুগমন করিলেন । মীরনুম্লার সৈম্যসংখা। যে কত ছিল, 

তাহ! জানিবার উপায় আছে কি না বলিতে পারি না, তাহার সঙ্গে 

পদাতিক সৈম্ত থাঁকিবার কথা, ফেরিস্তা, কাঁফিখ। ব। মানুশি কেহই 

বলেন নাই । মহম্মদের সহিত দশ সহত্র অশ্বারোহী ছিল, (১) মীর- 

জ্ুমলার সহিত অনেক অশ্বারোহী ছিল (44১ 18175 7১00 ০£ 1১099”) 

- ধরিয়া লওয়া যাউক, আওরঙ্গজেব তাহার সভিত বিংশ স্হত্্র 

অশ্বারোহী দিয়াছিলেন। কেন এরূপ অনুমান করিতেছি, তাহা পরে 

দেখা যাহবে। 

স্কজী পলায়ন করিয়া মুঙ্গেরে আপিলেন এবং তথায় থাকিয়াই বঙ্গ 

দেশ হইতে তৃতীয়বার সৈন্য সংগ্রহ করিতে রি | (২) তাহার 

আগেকার সেনাদলের মধ্যে অনেকে আঙসিয়। যোগ দিল । স্থজ। মুঙ্গের- 

দুর্গ স্থরক্ষিত করিয়া পুনরার যুদ্ধার্থ প্রস্তত হইতেছেন, এমন সময় 

মীরজুম্লা ভিন্ন পথে অগ্রসর হইয়া তাহার পৃষ্টদেশে উপনীত হইলেন । 

স্থজা আর মুঙ্গেরে থাকিতে পারিলেন ন।-ক্ষিপ্রগতিতে রাজমহলে 

সুজার পরাজয় 

(১) £725277) ০7 4777/0/5//47/---1)0১ ৬০111], 7,261, 

মীরজুম্লার সহিত যে দ্বাদশ সহশ্রের অধিক অশ্বারোহী ছিল, &য়ার্ট সে পরিচয় 
দিয়াছেন। ১%2/2//5 2725/9/0/ 24547, 1১, 299, (13808919951 7:00) 

79০04. 

(২) 73297 97 42777245/77--1)0%, ৬০] 111, 0,288. 
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পলায়ন করিলেন । রাজমহলে বাদশাহী কামান গঞ্জন করিয়া উঠিল, 
র স্থজ। তাহার প্রত্ততর দিলেন! স্থৃদীর্ঘ ছয়টা দিবস 

রাজমহলে ছয়- দিবস-বানী বুদ্ধ ব্যাপিয়া যুদ্ধ চলিল। মীরজুম্লার দ্বাদশ সহস্র বাদ- 
শাহী-সেন। ছয় দিনই বঙ্গসেনার নিকট পরাক্জিত 

হইল। তবুও ফেরিস্তা বলিয়াছেন.-_সজ| উত্তরাঞ্চলের তাতার সৈন্তের 

সম্মুখে মুক্তক্ষেত্রে দুর্বল বাঙ্গালী নৈম্যদ্িগকে সংস্থাপিত করিতে ভরসা 

করিলেন না! (১) এঁতিহাসিক মান্রশি বলিয়াছেন যে, স্থজার সৈন্য 

ছয়দিন পর্যান্ত বিশেষ বীবন্বের সহিত আত্মরক্ষা করিয়াছিল । (২) 

স্বজ। নিজে বীর ও বণনিপুন ছিলেন। নিজসৈন্যের উপরও তাহার 

অমীম বিশ্বাস ছিল। (৩) ঠৈম্যগণ অক্ষম হইলে স্থুজার এরূপ বিশ্বান 

থাকিত নী। যে বঙ্গসৈন্ত ছয় দিন পধ্যন্ত দ্বাদশ সহম্্র বাদশাহী-সেনার 
সহিত যুদ্ধ করিয়াও পরাজিত হয় নাই, বীরত্বেব সহিত যুদ্ধই করিয়াছিল, 

কেন যে ফেরিস্ত। তাহাদিগের শিবে অক্ষমতার কলঙ্ককালি লেপন 

করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পার। যায় না। 

সবজা দেখিলেন, রাজমহলে থাকা আর নিরাপদ নহে--তখন তিনি 

নিশাযোগে টাণ্ডায় (টীড়ায়) পলায়ন করিলেন। ঝটিকাতাড়িত 

গঙ্গাপ্রবাহ তীহীকে বাধা দ্রিতে পারিল না । স্থজার 

সৌভাগ্য যে, সেই দিনই অকন্মাৎ ভীষণ বর্ধাসমাগম 

হইল, বিপুল গঞ্জনে গঙ্গার শ্োত ছুটিতে লাগিল-_ 
বাদশাহী-টসন্য আর অগ্রসব হইতে পারিল না। এই স্থুযোগে সবুজ 

বঙ্গে স্জার চতুর্থ বার 
সৈম্যসংগ্রহ 

(১) 2725207) 9/ 47772452707 100৮৮, ০] [1], 1১,289, 

(২) .১%7/24 2০ 7119729/--৬01 1) 5, 324. র্ 

(৩) :5/22/2%5 £715107)/ 0 7472৫/--0, 395 (98108510551. 78), 
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আবার নিয়বঙ্গ হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিলেন।(১) পর্ত গীজ ও ইউরোপীয় 

গোলন্দাজগণ স্থজার সহিত যোগ দিলেন । মান্নশি বলিয়াছেন যে. 

এই সময়ে বঙ্গে যুরোপীয় ও এদেশীয় ৮০০০ পর্তগীজ-পরিবার বাস 

করিত। (২) সুদক্ষ গোলন্দাজগণ নিযুক্ত হইল দেখিয়া স্থজার 

তথাকথিত “দুর্বল” পসৈনিকদিগের হৃদযে সাহস আসিল । ব্যাপার 

দেখিয়া আওবঙ্গজজেব পধ্যন্ত চিন্তিত হইলেন । ফেরিস্ত। বলিয়াছেন, 

যদিও মীরজ্ম্লার দক্ষতার উপর তাহার অগাধ বিশ্বাস ছিল, তবুও 
তিনি বিচলিত হইয়। পড়িলেন । (৩) ইহাই কি বঙ্গসেনার দুর্বলতা 

সুচিত করে? 

আওরঙ্গজেবের পুত্র মহম্মদ তখন মীরজম্লার সঙ্গেই ছিলেন, কিন্তু 

তাহার হৃদয় ছিল স্থজার অবরুদ্ধ প্রাসাদেব কর্ষে। রাজছুহিতার 

প্রেম তীাহাব দুঢ মুষ্টি হইতে অসি কাঁড়িয়। হইল-__ 

তিনি একদিন নদ উত্তীর্ণ হইয়া! বাঞ্ছিতের দ্বাবদেশে 

আসিয়া উপনীত হইলেন । রাজকুমারীর সহিত তাহার বিবাহ হইয়া 

গেল। নিশ্ম রাজাজ্ঞ! প্রেমের শাসন মানিল না । মহম্মদ দেখিলেন, 

পিতার রোষরক্ত নয়ন তাহার দিকে চাহিয়। রহিয়।ছে! মহম্মদ উহা 

তুচ্ছ করিয়াও স্থুজার সহিতই থাকিতে চাহিলেন, কিন্ত স্ুল। সম্মত 

হইলেন ন।। মহম্মদ তখন বাধা হয়! নবপরিণীত। প্রিয়তমাকে বক্ষে 

লইয়া রাজকারাগারে বন্দী হইবার জন্য মীরজুম্লার শিবিরে প্রত্যাগমন 

করিলেন । 

প্রেমাভিনয় 

51-55585 01011175000 11050051601 070 1101)010711515, 57272- 

41/2722 1 %27745/ 222৮9957701 £12 201/2% 27727172519? 01 

21277745227, 1)0%১ ৬০] 111, 1. 289. 

(২) :5///%% 9 72227122001 ৮০11, 0৮ 335. 

(৩) 41725777 0 472%2/5//47--1)9৬৯ ৬০] 111, 7১, 289, 



বঙ্গে মোগল ২৬৩ 
৩৯১৫৪ তলত এও এ ৭ পি তিল 

স্থজার সহিত মীরজুম্লার দ্ধ চলিতেছিল; স্থজার প্রথম পুত্র 

সমরক্ষেত্রে নিহত হইলেন । বহু বার্জালীসৈন্তের হৃদয়শোণিতে টাগার 

রণভূমি রঞ্জিত হইয়া গেল। স্থজা টা পরিত্যাগ 

করিয়! ঢাকায় যাত্র। করিলেন। মীরভজুম্ল! 

তখন কিছুদিনের জন্য নিশ্চিন্ত হইয। পশ্চিম-বঙ্গের শাসনব্যবস্থয় 

নোযোগ দিলেন। (১) কাদশাহীসৈন্ভগণ বঙ্গদেশ হইতে সেনা 

লইয়। দল পুষ্টি করিতে লাগিন। (২) একদিন মীরজুম্ল। নিজ সৈন্া- 

দিগকে উৎসাহিত কবিবার জন্য বলিয়াছিলেন__বাঙ্গালা় বহু লোক 

আছে, খাছ্যসামগী আছে, অর্থও আছে ; কিন্তু শৌধা সে দেশে 

জন্মে ন1! (৬) কিন্ত এই উত্তর কয়েকদিন মাত্র পরেই তাহার সেনাদল 

বাঙ্গালী কর্তৃকই পরিপুষ্ট হইয়াছিল! পরে ঘে তিনি আরও কত বঙ্গনেনা 

গ্রহণ করির়।ছিলেন, সে পরিচরর আমর। ক্রমে পাইব। 

সুজার ট।ও1 পরিত্যাগ 

সুজা ঢাকায় অ।সিলেন কিন্তু তিনি তখন অর্থহীন-_স্ুতরাৎ মেন! 

সংগ্রহ কবিবার শক্তি আর ছিল না । (9) তাহাব দুঃখে অনেকই দুঃখিত 

হইল বটে, তাহার ছুদ্দশায় অনেকেই মম্নীহত হইল 

বটে, কিন্তু নিক্তির বে ভীষণ অন্ধকার গহ্বর তাহার 

জন্য প্রতিনুহ্র্তেই মুখ ব্যাান করিতেছিল, তাহা হইতে কেহ স্থজাকে 

রক্ষ। করিতে পারিল ন।। তিনি তখন পঞ্চদশ শত মাত্র অশ্বারোহী 

লইশ্| আরাকানের শীতল সমাধিক্ষেত্রের দিকে ছুটিয়া চলিলেন। তাহার 

পশ্চাতে চলিল বাঙ্গালার সমবেদন। ও আওরঙ্গজেবের রোষ ! সে রোষ 

সুজার সমাধি 

//7$/07)/ 01 /1/)12557/4/---1)0জ, ৬০1 [1], 1১,297. 

11/45/0701 01 /1172745//42--]1)0৬৮১ ৬০1 111, 7, 293. 

71/25/9710 //27702/5//--]1)০0৮১-]১, 292. 

110 (50]2) 1১70 1000 11000 1070065, 2110. 176 0০৮]] 107৬6 170 

2125৮ -2225৮5/ 97 217245//4/--৬ 01 [11১ 1১,297, 
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২৬৪ বাঙ্গালীর বল 

মীরজুম্লার কামানের মুখে গঞ্জন করিতে লাগিল, বাদশাহী-সেনার 
কপাণের ফলকে ঝলমসিতে লাগিল! 

দিল্লীর গৃহবিবাদ ভ্রাতৃশোণিতে ধৌত হইলে পর ( ১৬৬০ খৃষ্টাব্ে) 
মীরজুম্ল1 আসাম-জযের জন্য বদ্ধপবিকর হইলেন । বঙ্গসৈন্য ছুইভাগে 

যাত্রা করিয়া কতক আহোমদিগের সহিত ও কতক 

কোচবিহার বাজ্যে যুদ্ধ কবিবাঁর জন্তু ধাবিত হইল । 

কোচবিহার রাজ্যের সিংহদ্বার একছুয়ার দুর্গের সন্নিকটে সম্মিলিত হইযা 

বঙ্গবাহিনী সাহ!ঘোর জন্য ঢাকায় সংবাদ প্রেরণ করিল । মীবজুম্লা স্থির 

করিলেন যে, তিনি স্বরং আসামে যাইবেন । যেদিন তিনি নাবায়ণগঞ্জের 

নিকটবর্তী হাজিগঞ্জের দুর্গ হইতে বণধাত্র। করিয়াছিলেন, সেদিন বঙ্গে 

বীরব্রতেব মহোৎসব উপস্থিত হইয়াছিল । আজ সেই হাজিগঞ্জের তুর্ 

বিস্বৃত__কিছুদিন পরে হয ত তাহার চিহ্ন পর্যন্তও আব থাকিবে না। 

এখনও সেই ছূর্গ মধ্যে প্রবেশ কবিলে সুদৃঢ় দুর্গপ্রাচীর ও বুরুজের ভগ্ন 

স্তপ এবং মসলেম-নিদর্শন স্বরূপ অর্দচন্দ্রাকতি স্বচ্ছ পুক্ষরিণী পুরা তন 
কাহিনী স্মরণ করাইয়া দেয় । (১) 

হজিগণ্ দুর্গ 

মীরজুমূলা কত ঠৈন্ত লইয়া এই ইত্িহাস-বিশ্রুত অভিযানে নিযুক্ত 

হইয়াছিলেন ? তাহারা সকলেই কি রাজপুত ও তাতার ছিল? 

তাহাদের বীরকীত্তিব সহিত বাঙ্গালীর কি কোন সম্বন্ধই ছিল না? 

(১) 18510175 27727711177 7714-1১-27. 

77757107007 :47/727052/--5115 0, ১ ৪ সতত 01২5০ ৮91177, 

"079. 

001120660 7% £/ £%৮7276717/207% ০1 1)7266, £ 72712775221) 2277 

67721165 2/2/% ০7727272170. ৮121116 509165) 2100 20০01019210160 19 2 

54৮07107762 07 2/০7-602/5,-- 



বঙ্গে মোগল ২৬৫ 

আসাম-অভিষানের কথা স্মরণ হইলে এই সকল প্রশ্নই প্রথমে মনে হয়। 

্টয়্ট বলিয়াছেন, মোগলের বিনষ্ট-গৌরব উদ্ধার 
আসাম-অভিযানে 

বাঙ্গালী-দৈন্য. করিবার জন্য মীরভুম্লা ঢাকার নিকটবর্তী স্থান 
হইতে অসংখ্য সেনা সংগ্রহ করিলেন | কামান এবং 

যুদ্বোপকরণ বহুপরিমাণে সংগৃহীত হইল-_প্রবল “নৌবাট” জল-যুদ্ধের 

জন্য প্রস্তত হইল। (১) 

মীরজুম্লা সসৈন্যে কোচবিহারে আসিয়া উপনীত হইলেন? 
কোচবিহার-রাজ প্রাণনারাষণ প্রাণভয়ে ভোটানে পলায়ন করিলেন । 

কোচবিহারের রাজধানী অধিকার করিয়া এই নবজিত রাজ্য শাসন 

করিবার জন্য পঞ্চসহন্্র সৈন্য (২) রাখিয়া মীরজুম্লা আসামে যাত্রা 

করিলেন। আসামে মীরজুমলাব সহিত কত সৈন্য গমন করিয়াছিল? 

আপাম-বুবপ্তী হইতে বিবরণ সংগ্রহ করিয়া এতিহাসিক গেট সাহেব 

বলেন, তাহাব সহিত দ্বাদশ সহম্র অশ্বারোহী ও ত্রিংশ সহজ পদাতিক 

ছিল। (৩) এঁতিহাসিক মান্ধশি বলিয়াছেন, মীরজুমলার অশ্বারোহী ও 

পদাতিকে চল্লিশ সহশ্র ছিল। (৪) মুনলমান-এতিহাসিকগণ এ বিষয়ে 

বিশেষ কিছু বলেন নাই । আসামের বুরঞ্রার সহিত মানুশির উক্তির 
বিশেষ কোন গ্রভেদ দেখা যাইতেছে না। যুদ্ধযখন আসামে সংঘটিত 

হইয়াছিল, তখন বুরপ্ধীর কথাই অধিক প্রামাণ্য । স্ৃতরাং দেখা 

যাইতেছে যে, নৌসৈন্ত ছাডাও মীরজুম্ল! 9৭০০০ সৈন্য লইয়। হাজিগঞ্জ' 

দুর্গ হইতে যাত্র। করিয়াছিলেন । ইহাদের অধিকাংশই কি বাঙ্গালী 

ছিল না? 

(১) 4715/971 7/ 772/124£ : 9509৮211710. 324 (32176219551 1500), 

(২) 47251071067 77671775652 0, 2275 (32706519851), 

(৩) 44 £2225107 ০ 44৩$27--0016, 0,127. 

(8) ১/০7:2 27 27210050001, ৬০1 11, 6, 98, 



২৬৬ বাঙ্গালীর বল 

মীরজুম্লা এত সৈম্ত কোথায় পাইলেন? তিনি যখন শাহহছজার 

পশ্চাদ্ধাবন করেন, তখন তাহার সহিত অনেক অশ্বারোহী ছিল-_ 

পদাতিক যে ছিল, এরূপ প্রমাণ নাই । আওরঙ্গজেবের পুত্র মহম্মদের 

সহিতও পদাতিক ছিল না১ দশ সহ অশ্বারোহী ছিল। ইতিপূর্বে 

অন্মান করিয়! লইয়াছি যে, মীরজুম্লা বিংশ সহশ্্ অশ্বারোহী লইয়া 

স্থজার পশ্চাদ্ধাবন করিযাছিলেন। উহ। হইতেই দেখা যাইতেছে যে, 

মহম্মদের ও মীরজুম্লার মিলিত বাহিনী আন্রমানিক ত্রিংশ সহস্র ছিল। 

রাজমহল ও টাণ্ডার যুদ্ধে ইহাদের মধ্যে কতক নিহত হইয়াছিল | (১) 

মহম্মদকে বন্দীকত করির। আগ্রা প্রেরণের সময়েও অনেক সৈন্য 

আবশ্তক হইয়াছিল । (২) সুতরাং আসাম-অভিঘানকলে দিল্লী হইতে 

আনীত ত্রিংখ সহশ্র সৈন্য যে ছিল ন। তাহা! সহজেই অন্তমেয়। 

আসাম-অভিযানকালে আসামেব গডগাও নামক স্থানে ঘীরজুম্লার 
অধীনে দ্বাদশ সহল্র অশ্বারোহণ ও বহু পদাতিক ছিল বলিয়। কথিত 

হয়। (৩) 

আসাম-অভিযানের পূর্বের মীরজুম্ল। সম্াই অ।ওরঙ্গজেবের আদেশ 

লইয়াছিলেন বটে ; (৪) কিন্ত সম্রাট কি তাহাকে সৈন্য ছ্বার। সাহায্য 

করিয়াছিলেন? ইহা আদৌ সম্ভব নহে। মীরজুম্লার এত শক্তি ও 

প্রতিষ্ঠঠ আওরঙ্গজজেবের মনোমত হইল না। তিনি তাহাকে সন্দেহের 

চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। আওরঙ্গজজেবের পক্ষে ইহ। ম্বীভাবিক। 

আওরঙ্গজেব দেখিলেন, খজোয়ার-ক্ষেত্রে মারজুম্লা ভাতাকে দিল্লীর 
শা পাশাপাশি এপ াশ্াীশীীশ শী মিনি মে 

(১) £715/97 ০/ /717710/5//471--1)9 গছ, ৬০] 11], 1১, 289. 

1175/9) ০1 72771-- 509৯270 1১, 201 (1)205232,51), 

(২) 47259) 9 /727707/4/7--1)0৬, ৬০1 111, 1১, 209. 

(৩) 41117529770 44৩52)7--0210 1১127, 

€৪) 78:4৮. 326. 



বঙ্গে মৌগল ২৬৭ 
লালা সি পাটি লীসিিতী ০০০ 

রাঁজমুকুট প্রদান করিয়াছেন, রাজমহলে ও ট্রাণ্ডায় স্থুজাকে পরাজিত 

করিয়া তিনিই সে রাজমুকুট রক্ষা করিয়াছেন; ব্যাধতাড়িত পলায়মান 

মগের ন্যায় সুজা যখন প্রাণ লইয়! কাননে কাননে, শৈলে শৈলে 

আশ্রয়ের আশার গমন করিতেছিলেন, তখন মীরজুম্লাই তাহাকে 

বিতাড়িত করিয়। আগুরঙ্গজেবের পথ কণ্টকশূন্ত করিয়াছেন। সেই 

মীরজূমল! ত উচ্ছা করিলেই বিভ্রাট ঘটাইয়। দিল্লীর রাজসিংহাসন 

টলাইতে পারেন! আওরঙ্গজেব তাই মীহ্জ্ম্লাকে সন্দেহের চক্ষে 

দেখিলেন। তীভাকে লিখিলেন-_ বঙ্গ ত্যাগ কবিয়! মীরজুম্লার দিলীতে 

আসা বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে, নতৃব| মন্ত্রীহীন রাজ্যের কাঘ্য 

চলিতেছে না! তিনি আরও লিখিল্ন_অ।পন।র কৃতকাধ্যের জন্য 

আমি যে কতদূর কৃতজ্ঞ এবং আপনাকে যে কত সম্মান করি, তাহা 

সাক্ষাতে প্রকাশ করিবার আশায় অপেক্ষা করিতেছি ! (১) 

মীরজুম্লা এই রাজসম্মান চাতিলেন নী! রাজমন্ত্রী হইয়। লেখনীর 

পরিচধ্যা করিতে তীহার ইচ্ছ। হইল ন|। যেখানে কামান অতি গভীর 

গজ্জন করিতেছে, যেখানে বীরেব শোণিতে ধরণী তল সিক্ত হইতেছে, 

অশ্বারোহৃণে সেইস্থানে পবিভ্রমণ করিতেই তাহার বীরের প্রাণ নৃত্য 

করিয়া উঠিত। তিনি সম্রাটকে জানালেন যে, রাজশাসন শিরোধাধ্য 
করিয়া তিনি বঙ্গদেশেই থাকিতে চাহেন | দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করিতে 

অসম্মতি জানাইয়৷ তিনি নিবেদন করিলেন যে, আসাম জয় করিতে 

পারিলে মোগলেব গৌরব বাড়িবে-_ধন-সম্পদ বাড়িবে। (২) 
দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করিত মীরজুম্লার অনিচ্ছা! দেখিয়া আওরঙ্গ- 

জেব চিস্তিত হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই; কিন্তু মনোভাব গোপন করিয়া 

(১) £725/970/ 07 4/2577/52//27) [)০৬--৬০] [1115 05325. 

(২) 42715177)7 97 11/77/5417, [00৮১ ৬০1 111, 1১. 225. 



২৬৮ বাঙ্গালীর বল 

রাখিতে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। তিনি ভাবিলেন, বেশ স্থুযোগ, 

হইয়াছে! আসামে গমন করিলে মীরজুম্ল! বাঙ্গালায় শক্তি সঞ্চয়, । 

করিবার আর স্থবিধা পাইবেন না! (১) হয় ত বা আর আসাম, 

হইতে না-ও ফিরিতে পারেন ' (২) আওরঙ্গজেব তৎক্ষণাৎ আসাম- 

অভিযানে সম্মতি দ্িলেন। এবূপ অবস্থায় তিনি কি আর দিল্লী হইতে 

সেনা প্রেরণ করিয়া মীরজুম্লার বলবুদ্ধি করিযাছিলেন? তাহা কখনই 

সম্ভব নহে। স্থতরাং দেখা যাইতেছে যে, মীরজুম্লা! বঙ্গদেশ হইতেই 

বহু পন্য সংগ্রহ করিয়া আসাম জয় করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। 

মীরজুম্ল'র সমরাভিবান যে-কোন দেশে গৌববের সহিত উল্লিখিত 
হইবার যোগ্য । তিনি যে পথে অগ্রসব হইলেন, তাহা ঘন-সন্গিবিষ্ট 

বংশবনে সমাচ্ছন্ন ছিল। ধারে ধারে বন কাটিয়| 

পথ করিতে করিতে এই বুহৎ বাহিনী অগ্রসর 

হইল। মীরজুম্লার সৈন্যদিগের ক্তব্যনিষ্টা, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। ও সহিষ্ণুতা 
ইতিহাসে সুপরিচিত । পঞ্চরত্ব ও সন্দরে যে ভীষণ যুদ্ধ ঘটিল, তাহাতে 

আহোমগণ পরাজিত হ্ইয়! পলায়ন করিল । দুর্গের পর দুর্গ বঙ্গ- 

সৈন্যের করতলগত হইতে লাগিল, পরিখার পব পরিখা, বংশপ্রাকারের' 

পর বংশপ্রাকার কিছুতেই বঙ্গবাহিনীর গতিরোধ করিতে পারিল না। 

মনাসের মুখে যোগী গোফা, গৌহাটি_ব্ড নদীর মুখে শ্রাঘাট, পাণ্ডু, 
বেলতলা ও কজলী সমস্তই জয় করিয়া মীরজুমল। অগ্রসর হইলেন । 

যুদ্ধনিপুণ আহোমগণ রুধিরস্সীত হইয়া অবিলম্বে বুঝিতে পারিল যে, 

বঙ্গসেনার পথ রোধ কর। সম্ভব নহে । 

(১): £725/27)/ 9 /7727%1745//4/%--1) 0) ৬০1 []1) 7. 325. 
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আসাম জয় 

ও শি পো িশিশিস্ীসী সস 



বে 998 চি 
০ এসসি ওলা পলা রা্্পতস 2 তি পিএ ও কিসিশী সি পি এ % তি জজ ঠস্তাস্টি তস্দি স স৮ পথিলাসি তা লাস পাশিস্স্পিপী সরা অলি ৯৪ রাগ, চে 

দেখিতে দেখিতে বা সমাগত হইল। পার্বত্য প্রদেশে ধা! 

অবিলম্বে গিরি-নদী ভীমবেগে ছুটিতে লাগিল, ক্ষেত্রের পর ক্ষেত্র ডুবিয়া 
গেল। মনে হইতে লাগিল, অকন্মাৎ দিহিৎ হইতে 

যেন একটি.বুহৎ নদী মুক্তি পাইয়। তরঙ্গভঙ্গে নৃত্য 

করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে । মোগল-শিবিরগুলি এক 
একটি দ্বীপের মত হইয়া উঠিল । কোথাও বা সৈম্তগণ জলমধ্যে আজানু- 

নিমজ্জিত হইয়া দণ্ডাধমান থাকিতে বাধ্য হইল! আহাধ্য নাই, 

আহার-সংগ্রহের উপায় নাই--যে দুই একটী রাজপথ জলের উপর 

ভাসিতেছিল, তাহাও শক্র কতৃক অধিকৃত! মোগলসেন। শতে সহজে 

মবিতে লাগিল। কোথায় বা রহিল মীরজুম্লার রণতরী, কোথায় ব1 

রহিল তাহার কামানবাহী খুরব ! তাহাদের সংবাদ পধ্যস্ত পাইবার 

আর উপায় রংল না! 

ছুভিক্ষ দেখ। দিল। শেষে এক ছিলিম তামাকের দাম তিন টাকা 

হইল, এক সের মুগের দাইল দশ টাকায় বিক্রীত হইতে লাগিল! 
ছুভিক্ষের বঙ্গে সঙ্গে ঘড়ক দেখ! দিল। জ্বরপর্বত 

হইতে যে বাতাস বহিল, তাঁহাতেই সর্বনাশ 

উপস্থিত করিল। এদিকে আহোম্গণ মধ্যে মধ্যে আপতিত হইয় 

উৎপাত আরম্ত করিয়া দিল। শেষে এমন দিন আসিল, যখন বৃক্ষপত্ 

ভিন্ন আর কিছু আহাধ্য মিলিল না। বর্ষা অন্তে মীরজুম্লা যখন পুনরায় 

যুদ্ধের আয়োজন করিতেছিলেন, তখন সহসা তাহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল.। 

তিনি সন্ধি করিতে বাধ্য হৃইয়| প্রত্যাবর্তন করিলেন। ফিরিবার 

পথে এমন দিনও গিয়াছিল, যখন বঙ্গসৈন্য চারি দিন পথ্যত্ত শুধু জলমাত্র 

পান করিয়া জীবন ধারণ করিয়ছিল । (১) টু খিজিরপুর পর্য্যস্ত 

বঙ্গসেনার বিপত্তি 

মীরজুম্ল!র মৃত্যু 

হে এ 14254 % :45০//০-:0910 ৮. 13 800১2224255 1175/229 
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২৭০ বাঙ্গালীর বল 
নে ৮৩ 

আসিয়া চিরনিদ্রায় অভিভূত হইলেন (১৬৬৩ খৃষ্টাবে )-ঢাঁকায় 

পৌছিতে পারিলেন না_আওরঙ্গজেব মনে করিলেন-_-কীচিলাম ! (১) 

যে নৌবাট ব। নৌবিতান তিন্দ্রাজন্তবর্গেব সমযে বঙ্গের নৌশক্তির 

সবিশেষ পরিচয় প্রদান করিয়াছিল; পাঠানদিগের সময়েও যাহার 

শক্তি দিল্লীর সুলতান বলবনকে স্বর্ণ গ্রামপতির সাহায্য ভিক্ষা করিতে 
বাধ্য কবাইয়/ছিল, সম্রাট আকববের মৃত্যুর পর 

বঙ্গের সেই নৌশক্তি বাঙ্গালার নবাব ইসলাম খার 

আশ্রয়ে পরিপুষ্ট হইয়া “নগঘাবা, নামে পরিচিত হইয়াছিল। 

আরাকানপত্ি ও পর্তগীজগণ সে নৌশক্তির প্রভ'ব একদিন বিশেষ 
ভাবে অনুভব করিয়াছিল_স্তদূর আসামে পথ্যপ্ত পঞ্চ বর্ষে ১৩৩৫ খানি 

নৌতব্ণী প্রেরিত হইয়াছিল । স্থুলতান স্রজাব শাসন-সময়ে নানা 

রাজনৈতিক গোলযোগেব জন্য তিনি নগযারাব দিকে বিশেষ মনোযোগ 

দেন. নাই । নওয়ারার জন্য তখন বাঁধিক ১৬ লক্ষ মুদ্র। বাধিত হইত; 

কিন্তু স্থুজার অপেক্ষাকুত শিথিল শাসনব্যবস্থা তহশিলদাবদিগের 

অত্যাচার এতই প্রবল হইযাছিল বে, যে সকল জমিদাবী হইতে এই 

১৬ লক্ষ মুদ্রা আদায় হইত, সে সমস্ত ধ্বংস-প্রাপ্ত হইয়াছিল । 

মীরজম্লার ইচ্ছ। ছিল, সংস্গংব সাধন কবেন। তিনি বঙ্গের 

নৌশক্তির উন্নতিবিধানও বরিয়াভিলেন, কিন্ধক তাহার জীবনে কুলাইল 

ন।। তাহার অভিশপ্ত আসাম-অভিঘানে জলযুদ্ধনিপুণ অনেকগুলি 

বঙ্গের নৌশক্তি 
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বঙ্গে মোগল ২৭১ 

কন্মচারী ও সৈন্য মরিয়া গেল। স্থৃতরাৎ তাহার মৃত্যুকালে বঙ্গের 

নৌশক্তি কেবল নামমাত্রেই পধ্যবসিত হইয়াছিল । 
এই সমরে ( ১৬৬৪. খৃষ্টাব্দে ) শায়েস্ত। খ। বঙ্গের নবাব হইয়া আগমন 

করিলেন । রাজমহলে আসিয়াই প্রচার করিলেন, যে উপায়ে হউক, 

বঙ্গের বিলুপ্ু নৌশক্তির পুনরুদ্ধার করিয়া, 

কোচবিশ্ারে যুদ্বঘাত্রা করিবেন । সংবাদ শুনিয়াই 

কোচবিহাররাজ প্রাণনারায়ণ তাহার সহিত সন্ধি করিলেন-মোগল- 

সেন। কামরূপ রাজ্য জয় কবিয়া ফেলিল | (১) শায়েস্ত। থ। পাইক প্রেরণ 

করিয়। বঙ্গের নানা স্থান হইতে পোতনিম্মীণোগপযোগী কাষ্ঠ সংগ্রহ 

করিলেন। হুগলা, বালেশ্বর, চীলনারি, ঘশোহব, কডিবাডী, মুরং প্রভৃতি 

নানাস্থানে পোতাদি নিম্মিত হয ঢাকার আনীত হইতে লাগিল । 

চট্টগ্রামেব অবস্থ। এই সময কিরূপ ছিল, তাহ। আলোচনার বিষয়। 

সত্য বটে, পঞ্চদশ শতাব্দবীব প্রথমভগে আরাকানের একজন লাঞ্চিত 
গৃহতাডিত ন্বপতি বঙ্গে পলায়ন করিয়া গৌড়- 

স্থলতানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং প্রথথিত 

সাহাধ্য লাভ কবিয়। তাহাব অধানতাণ স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু 

পরব্তীকাপে আরাকান-রাজগণ. সে কথ। আর স্মরণ রাখেন নাই। 
আরাক।নপতি বিদ্রোহী হইলেন, স্থুলতান বার্বাক শাহের হস্ত হইতে 

ট্টগ্রাম খসির। গেল। পাঠানশক্তি তখন ধ্বংসোন্ুখ । উহা! যখন 
বিলুপ্ত হইয়া মোগলের জন্য বাঙ্গালার সিংহাসন শূন্য করিল, আরাকান- 

পতি তখন চট্টগ্রামে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেন । নোয়াখালি ও ত্রিপুরার 

কিয়দংশ তাহার হস্তগত হইল। 

শায়েস্তা] খ' 

চট্টগ্রাম 

(১) /725/07/ 0 417/772৫--511- 5. টি ১০াকেই তি.ঞ চিত টি ৪, ৬০% 

11], 0. 219. 



২৭২ বাঙ্গালীর বল 
ল কাশির বিলাস রাস তাস সিঠাস্টিত সিলাসিলী সি লস্ট পাসপিস্ি উিাসাস্ছি পাস লস সিলাসিলাউিরাউিতািলীি পাস তে তাস ৯ ৪৮৯ এসপির সিলসিপা সিল সিপাসিপাসটিত তিল উিপাসদিরিস্মিরি পিস 

সপ্তদশ শতাব্দীতে নবাব ইসলাম খা মেঘনা নদীর পূর্বদিকে স্থিত 
ফেণী নদী পধ্যস্ত ভূভাগ আরাকানের শাসনমুক্ত করিয়াছিলেন বটে, 

কিন্ত অধিক দূর আর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। 
জাহাঙ্গীরের দুর্বল শাসনব্যবস্থা ও মাজাহানের 

বিদ্দোহ মগদিগকে যে স্তযোগ আনিয়। দ্রিল, তাহাতে পূর্ববঙ্গের নদীবক্ষ 

মগ-রণতরীতে পরিপূর্ণ হইয়। গেল-_-সম্রবাবসায়ী বৈদেশিক ও দেশজ 

পর্তগীজগণ আরাকানের নৌশক্তি বৃদ্ধি করিল। ষোড়শ শতাব্দীর 
প্রাক্কালে ( ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে) যখন একথানি ক্ষুদ্র পন্তগীজ অর্ণবপোত 

আরাকানে উপস্থিত হইর! মগেব সহিত পর্তগীজকে সৌখা বন্ধনে আবদ্ধ 

করিয়াছিল, তখন কে জানিত যে একদিন এই বান্ধবদিগের অত্যাচারে 

বঙ্গদেশেব বক্ষ চিরিয়। শোণিত-শ্রোত বহিবে-_সুদূর ঢাকা ও বাখরগঞ্জ 

প্যস্ত বিকম্পিত হইবে--নিক্নবর্শ জনহীন অরণো পরিণত হইবে-__ 

চট্টগ্রাম হইতে ঢাকা পধ্যন্ত নদীর উভয় তারের সমুদর গ্রাম শিবাকুলা- 

শ্রয় বন হইবে--বাখরগঞ্জের এরূপ ছুর্দশ| ঘটিবে থে, গৃহস্থবাটার তুলপী- 

মঞ্চে প্রদীপটি জালিবার জন্ত কেহ আর থাকিবে ন।। 

বঙ্গের নৌশক্তি তখন এতই হীনবল হইয়াছিল-_পর্ত গীজ ওমগভীতি 

তখন নৌসেনার মনের উপর এমনই আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল যে, 

মাত্র ৪ খানি মগ-রণতরী একত্র দ্রেখিলেই, একশত মোগল-রণতরীর 

সেনা পলায়নের পখ পাইত ন।! কি মাঝি, কি গোলন্দাজ, কি সিপাহী 

সকলেই তরঙ্গভীষণ নদীর মধ্যেই ঝম্প গ্রদান করিত, ভাবিত-ডুবিয়| 
মরি, সেও ভাল-_তবুও 'হান্মাদের” হস্তে বন্দী হইয়। জীবনাস্ত পথ্য্ত 

ছুঃসহ যন্ত্রণা সহিব না! 

আরাকান ও বাঞ্চালার মধ্যবর্তী আশ্রয়স্থল বলিয়া “হার্মাদগণ, 

ডাটগাকেই কর্মমকেন্দ্ররূপে নিরূপিত করিয়াছিল। আরাকানপতি লু$ন- 
-লন্ধ অথের অংশ গ্রহণ করিতেন বলিয়! নিজ সৈন্য দ্বারা সব্বদা চট্টগ্রাম 

মগ-নৌবল 
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স্থরক্ষিত রাখিতেন। প্রতি বংসর এক শত রণতরী আরাকান হইতে 

সৈন্য বহিয়া আনিয়া চাটগীয়ে নামাইয়া দিত। পূর্ববৎ্সর যাহার! 
আসিয়াছিল, তাহারা তখন গৃহে ফিরিয়া বাইত । 

রণতরী প্রস্তত হইলে পর যখন সেগুলি অস্ত্রে শস্ত্রে স্ভিত হইল, 

স্থদক্ষ নৌসেনাধ্যক্ষগণ তাহাদের পরিচালনভার গ্রহণ করিলেন, বাঙ্গালী 

মাঝি নববলে উৎসাহিত হইয়! আবার যুদ্ধের জন্য 

সজ্জিত হইল, চাটগায়ে সমরায়োজনের জন্য তখন 

একটি কম্মকেন্দ্রের প্রয়োজন হইল । শায়েস্ত খ। দেখিলেন যে, নব 

প্রতিষ্ঠিত সংগ্রামগড় ও চাটগায়ের মধ্যবত্তীস্থলে সন্দীপ অবস্থিত। 

মোগল-নওয়ারার অন্ততম বীর সেনাধ্যক্ষ দিল্ওয়ার খ। ন-্য়ার। পরিত্যাগ 

করিয়! তখন সন্দ্বীপে স্বাধীন ভূম্বামীর ম্যায় বাস করিতেছিলেন। শায়েস্তা 

খা সর্ববপ্রথমে সন্দীপই আক্রমণ করিলেন । নাবাধ্যক্ষ আবুল্হাসনের 
কামান তথায় গঞঙ্জন করিয়া উঠিল। দিল্ওয়ার খ। যদিও অশীতিপর 

বুদ্ধ ছিলেন, তবুও বিক্রমের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে দুইবার আহত 

হইয়া কাননাভ্যন্তরে আশ্রয় লইলেন। তাহার ছুইটি দুর্গ চূর্ণীরুত হইল। 

দিল্ওয়ার নয়দিনের মধ্যেই ভগ্রহুর্গ সংস্কৃত করিয়া যুদ্ধারস্ত করিলেন 
বটে, কিন্তু পরাজিত হহয়া সপরিবারে বন্দীবেশে ঢাকায় আনীত 

হইলেন। দস্থ্যদলন করিবার জন্ত শায়েস্তা খা তখন সশ্বীপ অধিকার 

করিলেন । 

শায়েস্তা খার ত্রয়োদশ নহশ্র সৈন্য প্রস্তত হইল। দিল্লীর সম্রাট 
তখন শিবাজীর সহিত যুদ্ধে শ্রাস্ত এবং অত্যন্ত পীড়িত-__অন্তঃ- 

পুর হইতে তখন রাজন্বোহের ধূম নির্গত হইতে 
আরম্ভ হইয়াছে, আমীর ওমরাহগণ তখন আসন্ক 

রাষ্ট্রবিপ্রবের জন্য শঙ্কান্থিত__জল্পনালোলুপ জনপ্রবাহের মুখে মুখে তখন, 

রাজক্রোহের নান৷ ভীতিপূর্ণ কাহিনী প্রচারিত হইতেছে_-তখন দিলী, 

১৮ 

বৃদ্ধ দিল্ওয়ার খা 

আওরঙজেবের গীড়। 



২৭৪ বাঙ্গালীর বল 
ল্ীসির্লা ছি পিঠা সিরা সিসির ৯ ৯৪ 

ও আগ্রার বিপণিসমূহ : পধ্যন্ত বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে ! যুবরাজ 

শাহ আলম তখন রাজ্যের প্রধান্ প্রধান ওমরাহদিগের সহিত ষড়যন্ত্রে 

লিপ্ত হইয়াছেন-_সম্রাটুভগ্নী রোসেনারা তখন প্রচার করিতেছেন যে 

বালক আকবরের শিরেই দিলীর বাজমুকুট স্থাপিত করিবেন! এইরূপ 
সঙ্টকালে সুদূর টা শায়েস্তা খার সাহাধার্থ বাদশাহী-সৈম্ত যে 

আসিতে পারে নাই বা আসিয়া থাকিলেও, অত অল্পই আসিয়াছিল, 

তাহা সহজেই অন্তমান করিতে পার! ঘায়। (১) 

শায়েন্ত। খা অবিলম্বে সাদ্ধ ছয় অহম্্র সৈন্ত সহ পুত্র উমেদ খাঁকে 

স্থলপথে প্রেরণ করিলেন । বাঙ্গালার ২৮৮ খানি রণতরী যুদ্ধের জন্য 

অগ্রসর হহল। নোযাখালিতে মিলিত হইয়। সেন।- 

দল সমুদ্রের তীরে তাবে বন ক।টির়। পথ করিতে 

করিতে অগ্রপর হইল_-নৌসেনাধ্যক্ষ ইবন্ হুসেন চাটগায়ের সন্নিকটে 

কুমারিয়ার মধ্যে প্রবেশ করিলেন । দেখিলেন- সম্মুথে ও পশ্চাতে 

সদূরবিস্তৃত পথহীন নিবিড় বনশ্রেণী! চাটগায়ের দিকে অগ্রসর হইবার 

জন্য তখন একদল যোদ্ধপুৰষ বন কাটিয়। অগ্রসব হল, আর একদল 

উমেদ্ খার আগমন পথ প্রস্তৃত করিবর মানসে তাহার দিকে ধাবিত 

হইল। 
মগদিগের সহিত প্রথমদিন ঘে যুদ্ধ হইল, তাহাতে বঙ্গসৈম্ত জয়লাভ 

করিলেও সে যুদ্ধ বৃহৎ হয় নাই | সে যুদ্ধে শক্রর দশ খানি ঘুরব্ এবং 

৪৫ খানি “জালিয়। তরণী নিধুক্ত হইয়াছিল । মগগণ 
প্রাণের ভয়ে ঘুরব্ হইতে বম্প প্রদান করিয়। 

পলায়ন 0 শত্রুর বৃহৎ বং রণতরা (খালু এ এবং  ধৃম্) অদূরে 

যুদ্ধের আয়োজন 

প্রথম দিনের যুদ্ধ 

পাস্পেশ্প্ীীকটিন ০ - শট লতি 

(১) 21254977 09/ 2777/75/7%--1)0%5 ৮০111], 1১ 24327 

মগ-দলনের জন্য কত সৈন্য নিয়োজিত হইয়!ছিল, তাহার একটা বিস্তৃত তালিকা) 

পরিশিষ্ট প্রদত্ত হইল। 
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সজ্জিত ছিল। তাহার। বাঙ্গালার সম্র-তরণী আক্রমণ করিবার জন্য 

অগ্রসর হইল ন।__দূর হইতেই গোলাবর্ষণ আরম্ভ হইল। 

পরদিন মোগলের .কামান-গঞ্জনে কর্ণফুলী চঞ্চল হইয়া উঠিল__ 
তাহাদের রণহুঙ্কারে আকাশতল কম্পিত হইতে লাগিল । বুহৎ বুহৎ 

রণপোতগুলি পুরে।ভাগে সজ্জিত করিয়া, ক্ষুদ্র ও 

ক্ষিপ্রগামী তরণীগুলিকে পশ্চাতে রাখিয়। বঙ্গসেন। 

যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল । বণসজ্জ। দেখিয়াই শক্রগণ পলায়ন করিল! 

অপরাে যুদ্ধ আরম্ভ হইল । মগগণ ফিরিপ্সি-বন্দবে কামান ও গোল। 

রাখিয়৷ উহা স্বরর্সিত করিয়াছিল। তথা হইতে সুহুমুহুঃ গোল। 

আপিয়। বঙ্গের রণপোতের উপর পতিত হইতে লাগিল, চাটগঁ।-ছুর্গ 

হইতেও গোলা বর্ষণ হইতে লাগিল । ঝটিকাবিক্ষুব্ব-সাগরবক্ষে ভীষণ 

যুদ্ধে মগের অনেকগুলি রণঙবী বিচর্ণাত ও নিমজ্জিত হইয়। গেল__ 

বিজয়ী বঙ্গসেন। শক্রর ১৩৫ খানি রণতরী ধরিঝ। লইল। 

জয়গর্ধে উল্লসিত হইয়া মেগলসেন। পরদিন চাটগঁ। ছুর্গ অবরোধ 

করিল। সমস্ত দ্রিবব যে ঘোর রণ হইয়াছিল, তাহার কাহিনী মগগণ 

কোন দ্রিন বিস্থৃত হইতে পারিবে না । চট্টগ্রাম-ছুর্গ 

জয় কবিয়। বঙ্গসেনা ১০২৬টি লৌহ ও পিত্বল 

নিম্মিত কামান, অনেকগুলি বন্দুক ও “জান্বরক্” এবং বহু বারুদ প্রাপ্ত 

হইল । দুই সহম্ম মগদস্থ্য বন্দীকৃত হইয়। শৃঙ্খল পরিধান করিল, কতক 

বা রজনীর অন্ধকারে তরী ভাসাইয়া পলায়ন করিল । বিজয়কাহিনী 

চিরম্মরণীয় করিবার জন্ত সেনাধাক্ষ উমেদ থ| চট্রগ্রামের নাম রাখিলেন 

ইস্লামাবাদ | (১) 

কর্ণফুলীর যুদ্ধ 

চট্টগ্রাম দুর্গ জয 

(১) 1175/0/1/0/ /17472715৮6--217 7] ইত উমা? আত চিত ১ ছি 5, 

৬০] 1119 017809, ১সস্যা, 

59/22/2725 2/25221 9/ 27272141209, 335-339» (35102219851 0, ), 



২৭৬ বাঙ্গালীর ৭ বল 
শাসক লাসিলা সি পোসছি সটিলীসিপাসপিরিসি ৪ আসি তি লি তরি তি শীট নদ শি টি পি পোস্ট লী সিসি পাত অপি লাস পাটি পা লি ৮ ৯ পাস বো সপন লিলির 

শায়েস্তা খার পর বঙ্গের নৌশজতি আর উদ্নতিলাভ ক করে নাই, ক্রমে 

হীনবলই হইয়াছিল। কিঞ্চিদধিক শতবর্ষপরও ( ১৭৭২ শ্রীষ্টাবে ) 
দেখিতে পাই, কোন ইংরাঁজ এতিহাসিক লিখিযা- 

ছিলেন-_-বাঙ্গাল'র অর্ণবপোত বাণিজ্য-ব্যপদেশে 

সমুদ্রপথে নানাস্থানে গতায়াত করিত । (১) ইহার 

বিবরণ পচ্চাস্ ( চ:০185 ) নানাস্থানে লিপিবদ্ধ করিয়! গিয়াছেন। 

শায়েস্ত| খাঁ কতৃক মগ-দলনের প্রীয় ৯৭ বৎসর পূর্বেবও বাঙ্গালার 

রণপোত মালদ্বীপ আক্রমণ করিয়াছিল ( ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দ )। ইহার 

প্রায় ৫০ বসর পর দেখিতে পাই--ঢাকাব হিন্দু শিল্লিগণ সুদৃঢ় পোত 

নির্মাণ করিত। (২) বঙ্গের দ্বাদশ ভৌমিকগণ যখন অত্যন্ত প্রবল 

ছিলেন তখন খিজিরপুর, বন্দর, শ্রীপুর এবং ধাপ। প্রধান নাবি-স্থান 

বলিয়৷ পরিচিত ছিল। 

গবর্ণমেণ্টের মিলিটারি সেক্রেটারী কর্ণেল রবার্ট কিডের চেষ্টায় 

১৭৮৭ সালে শিবপুর বোটানিকাঁল গার্ডেন প্রথম সংস্থাপিত হয়। 

তথায় পোত-নিশ্মণোপযোগী স্ঞগুন বুক্ষেব চাষ তাহার অন্যতম উদ্দেশ্য 

ছিল। (৩) বিশপ হেবার ১৮২৩ সালে হাবড়ার বর্ণনাকালে লিখিয়া- 

ছিলেন--“ইহা প্রধানত: পোতনিশ্বাণক্ষম ব্ক্তিদিগেরই আবাসস্থল |” 

ইহার ২৫ বৎসর পরও ভাবড়ার লোক পোত-নিম্মাণ-কুশলী বলিয়া 

পরিচিত ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও হাবড়ার নৌশিল্প 

অনেকাংশে সমুন্নত ছিল । (৪) 

১৮৪০ খৃষ্টাব্দ হইতে বঙ্গের নৌশিল্প বিশেষরূপে অবনত হইতে 

বাঙ্গালার নৌ- 

শিল্পের সমাধি 

(১) 60527272075 07 717/2/27 44174275--130105১ 10, 21, 

(২) 42254772127 ০/০০//০7--৬৬৪1661 [721011007 ৬০1 1, 1,480, 

(৩) 47287577512 ০০2222274০4. 

(৪) 17£2--0. 766. 



ক্ষীণপুণ্য তারকা ২৭৭ 

্ আরস্ত হইয়াছিল এবং বিংশ বর্ষ মধ্যেই একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছিল । 
তখনও চট্রগ্রামে পোতাদি নিশ্মিত হইত । (১) ১৮৬১ খুষ্টান্বে যোল- 

খানি পোত টট্রগ্রামের পোতাশ্রয়ে বাঙ্গালীর নৌশিল্লের পরিচয় 
দিয়াছিল ; দশবর্ষ মধ্যেই যোলখানির স্থলে ছয়খানি হইল । তিনবর্ষ 

পরে দেখা গেল-_চারিখানি মাত্র পোত নিশ্মিত হইয়।ছে। ১৮৭৪ 

খুষ্টান্বে অনেক দিনের মত শেষ অর্ণবপোত নিশ্দিত হইয়া বঙ্গের নৌ- 
শিল্পের সমাধি ঘোষণ! করিয়াছিল! (২) 

দশম পরিচ্ছেদ 
ক্ষীণপুণ্য তারক। 

4৯ 0501016 07৪৮ ৩৪0 [561 1109 02106 117 006 0950 10 15 

(915001৮৪170. 10061700756 19595 005 [09110509 01105 094010091 

0179050161, 

162 1111/16?. 

সম্রাট আকবর সিংহাসনারোহণ করিবার (১৫৫৫ খুষ্টাৰ ।) পর 

বহুদিন পধ্যন্ত বঙ্গদেশ অধিকৃত হয় নাই। প্রথমে দায়ুদের বিদ্রোহ, 
তাহার পর কতলু খা ও ওসমানের বিদ্রোহ; ঘোড়া- 

ঘাটে কাকশেলান্দিগের বিদ্রোহ প্রভৃতি সম্রাটুকে 
বঙ্গে বিদ্রোহ 

(১) 4225% 27207 0৫5//৫--আ21৩ 17200110019 1, 154. 

(২) [71017127755/212522222 44 09272 ০1 72/222/--৬০01 ৬. 

কিছুদিন হইল চট্টগ্রামে আবার অর্ণবপৌত নিম্মিত হইতে আরম্ত হইয়াছে-_ 

ভারতবর্ষ, শ্রাবণ, ১৩২৫ সাল। 



এরূপ ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিল যে, তিনি তাহার অসীম বিশ্বাসের পাত্র 

৮ 

২৭৮ বাঙ্গালীর বল 

মুজাফ ফর খঁ, রাজা টোডর মল্ল, রাজ! মাঁনসিংহ প্রভৃতিকে নানা সময়ে 

বহু সৈম্ত সমভিব্যাহারে বঙ্গে প্রেরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন । 

উডভিষ্যার স্বামী রামচন্দ্রের তখন বন সেনা ও ৭১টী ছুর্গ ছিল (১)। 

কোচবিহারপতির তখন একলক্ষ পদাতিক, চারি সহ অশ্বারোহী, সপ্ত- 

শত রণহস্তী এবং এক স্হত্র রণতরী ছিল (২)। বঙ্গে দানদের টসন্য থে 

কত ছিল, তাহা! আমর! পর্ষেই দেখিরাছি | তাহার। সকলেই পাঠান 

ছিল না। বেহাঁব ও বঙ্গেব অনেকগুলি ভূম্বামী আপন আপন সৈন্য 

লইয়। দ্ায়দেখ সাহায্যার্থ রণে অগ্রসব হইমাভিলেন । (৩) বাঙ্গালার এই 

যুগেব ইতিহাস পূর্তের ন্যায় কধিররপ্চিত। তখন বঙ্গের আকাশ মোগল- 

পাঠানের কামান গজ্জনে আলোডিত__বঙ্গেব শ্যাম শশ্ক্ষেত্র মোগল- 

পাঠানের অশ্বপদভবে বিদলিত ' কাঁকশেলান্দিগের একটী বিদ্রোহ 

দমন করিবার জন্য মলীজীবী পাতর দাস সসৈন্তে নিযুক্ত হইয়াছিলেন 

বলিয়া তারিখ্ই-বদাউনি এবং তাবিখই-আকববী গ্রন্থে লিখিত 

রহিয়াছে । 

সেকালে যে ভৃম্বামীর সৈন্যসংখা। ধত অধিক ছিল, তিনি তত 

অধিক সম্মানের পাত্র ছিলেন। তীহাদের সেনাবল যদিও ক্রমেই 
খব্বাকৃত হইতেছিল, তবুও আমর। দেখিতে পাই-_ 
এমন কি পলাশীব যুদ্ধের তিনবর্ষ পরও বর্ধমানপতির 

পঞ্চসহত্্র সৈনিক ছিল এবং পেই সময়েও তিনি ১০1১৫ সহস্র নৃতন 
£সন্ত সংগ্রহ করিয়া! নবাগত কোম্পানী-বাহাছুরের সহিত যুদ্ধ করিবার 

বর্ধমান 

জন্য প্রস্তত হ্ইয়াছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পধ্যস্ত 

(১) ০07০৬2--17101)6615 ৬০1 [19 ১. 19. 

(২) :5122927/5 7715/071/ ০/ 727124--7, 211 (32012705510) 

(৩) 47225/0/)) & 4227/2/5/7/07%--1)0%%, ০1 111, ৮১১ 225, 



ক্ষীণপুণ! তাঁরকা ২৭৯ 
৮ ঠাস পস্টিলি সিল সিল সী সি সমিতি সি এ সপ সসিতিসটিি 

বর্ধমানের সৈশ্যসংখ্য। ৮৫০০ ছিল এবং ইহাদিগের ্যয়-নিরবাহার্থ 
প্রতিবর্ষে ১৫৪,৫২১ মুদ্রান্ত আবশ্যক হইত। (১) ষোড়শ শতাব্দীর 

শেষভাগে দেখিতে পাই যে, বীরভূমিপতি বীরহম্বরের দুর্গ কামানে 

স্থরক্ষিত ছিল। তিনি বাঙ্গালার নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা 

করিয়াছিলেন । (২) 

বদ্ধমানের উপ্রক্ষত্রিয়দ্িগের শৌধ্যকাভিনী তখনও সকলের স্থৃতিপথে 

জাগ্রত ছিল। সুলতান স্থলেমান অনেক দিনের তীত্র সমরের পর 

তাহাদিগকে আনত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 

বন্দীরুত উগ্রক্ষত্রিয়গণ শুধু “বেণীদান” করে নাই-_ 
শিখজাতির ন্যাত্ব বেণীব সঠিত মস্তকও দান করিয়াছিল। তাহার। 

পরমানন্দে মহাশলকে আশ্রয় কবিযাছিল, তবুও ধশ্মত্যাগ করে নাই। 
তখনও বাঙ্গালী-ব্রাঙ্গণ বিস্বৃত ভয নাই যে, অল্পকল পূর্বেও তাহারা 

সপ্তগ্রামের দেবমন্দির রক্ষার্থ পাঠানদিগের সহিত ভীষণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত 

হইযাছিল। 

প্রচীন কালের ব্রতমন্ত্রে দেখিতে পাই, বঙ্গকুমারীগণ যেমন যুক্ত 

করে রামের মত স্বামী ও লক্ষণের মত দেবর, “সভা উজ্জ্বল জামাই” 

আর “নিত্যানন্দ ভাই” পাইবার প্রার্থন। করিতেছেন, 

তেমনি যুদ্ধনিরত স্বামীর নিরাপদে গৃহে প্রত্যাবর্তনের 

প্রার্থনা ভগবচ্চরণে নিবেদন করিতেছেন । আবার বঙ্গের সেই শুভদিন 

কি ফিরিয়া আসিবে? আবার কি শুনিতে পাইব বে, কুমারীগণ 

ব্রতধারণ করিধা বলিতেছেন-_ 
“গাকা পাণ, মর্তমান, 

আমার র স্বামী নারায়ণ 

উপ্রক্ষত্রিয় 

বত মস্ত 

টি নি শা শি 

১). 7727702 2. ৩. 2০০9755 11000 ড01 7, 7৮০, ০8 

(২) 11775 512/522642 44027472৬01. ভি, 
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যখন যাবেন রণে, 

নিরাপদে ফিরে আসেন যেন ঘরে ।” 

আবার কি শুনিতে পাইব যে, বাঙ্গালী হিন্দুর গৃহে গৃহে কুমারীগণ 

“রণে এয়ে। ব্রত” পালন করিতেছেন এবং ভক্তিভরে বলিতেছেন-_ 

“রথে রণে এয়ো হবো । 

জনে জনে সো হবো । 

আকালে লক্ষ্মী হবো 

সময়ে পুত্রবতী হবো ।” 

আবার কি শুনিতে পাইব যে, ব্রত সাঙ্গ করিয়া প্রণাম করিবার সময় 

তাহারা বলিতেছেন-_ 

“রণে এয়ে। ব্রত ক'রে যেন হই স্বামীর সে] । 

যতকাল থাকৃব বেঁচে, যেন ন। পড়ে আমার নো |” (১) 

এই সকল বিস্মৃত ব্রতকথার অন্তরালে যে এতিহাসিক তত প্রচ্ছন্ন 

রহিয়াছে, তাহ? বাঙ্গালীকে সমরকুশল জাতি বলিয়াই পরিচিত করে, 

--তাহা আজিও অশ্বপৃষ্ঠে বঙ্গনারীর রণচগ্ডিক।-মুন্তি নয়ন-সমক্ষে 

উপস্থাপিত করে--সে কালে সহিত এ কালের তুলনা করিয়াই 
বঙ্গকবি অতি-বড় দুঃখে লিখিযাছেন__“হায় হায়! ওই যায় 

বাঙ্গালীর মেয়ে!” ইহারা কি সেই বঙ্গনারী ধাহারা একদিন দোলায় 

আসিতেন, ঘোড়ায় যাইতেন ? /২) ইহারা কি সেই বঙ্গনারী, “রণে 

(১) ব্রতমন্ত্র--ভারতী, আষাঢ--১৩১৯ 

(২) দোলায় আলি, ঘোড়ায় যাই। 

আঁকে বইসা দই ভাত খাই। 

৭ - পূর্ববঙ্গের মাঘ মণ্ডল ব্রত-কথা! ৷ 
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আইয়ে! হইও” বলিয়া একদিন ধাহাদ্দিগকে আশীর্বাদ করিতে হইত? (১) 

বিস্তৃত বঙ্গের নান। স্থানে অনুসন্ধান করিলে এখনও হয়ত এইরূপ নান। 

ব্রতের নান! কথার ভিতর প্র।চীন ইতিহাসের ক্ষীণম্থৃতি জাগ্রত দেখিতে 

পাওয়া যাইবে । বাঙ্গালীর যুদ্ধযাত্রা একটি সহজ ও সাধারণ ঘটনার 

মধ্যে না থাকিলে কি তাহার স্বৃতি বঙ্গকুমারীর ব্রত-কথায় স্থান পাইতে 

পারিত? সকল আকাজ্ষাব অধিক যাহা, সকল আশার শ্রেষ্ঠ যাহা, 

সকল কামনার সারভৃত যাহা-যাহা নারীজীবনের অতি স্বাভাবিক 

ও সহজ এবং প্রাত্যহিক আকাজঙ্ষার সামগ্রী, বঙ্গরমণীর ব্রত-কথায় 

শুধু তাহারই স্থান হইয়াছে । ইহার সহিত সেকালে মিথ্যার ব! অত্যুক্তির 
সংস্বব ছিল না। 

ব্রতকথায় বাঙ্গালীর বে চিত্র পাই, ইতিহাস তাহার সমর্থন করে। 

ব্রতকথ! বিস্ৃত ও বিলুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু ইতিহাস এখনও জাগ্রত। 
বঙ্গের “তকৃশীমূ জমাব” কাহিনী, সম্রাট আকবরের শাসন-ব্যবস্থার 

স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ বর্তমান থাকিয়া আজিও দেখাইয়া দেয় যে, সেকালে 

ভারতের বীরের সভাম্ন বাঙ্গালীরও একটা নিদিষ্ট আসন ছিল-_সে 

আসনেরও গৌবব ছিল, খ্যাতি ছিল । 

বীরভূমি যোধপুর, বিকানীর, কুম।য়ু যখন সম্রাট আকবরের জন্ত 

প্রত্যেকে ৫০,০০৭ পদাতিক দিিত-_বাঙ্গালার ফতেহাবাদ সরকার 

( ফরিদপুর, বাখরগঞ্জের দক্ষিণাংশ এবং মেঘনার 

মুখে অবস্থিত দ্বীপাবলী ) তখন ৫০,৭০০ পদাতিক 

দিতে পারিত। তখন লোনারগীে ( বিক্রমপুরের 

ভারতের বীরের 

সভায় বাঙ্গালী 

শপ পা শপ সখ নি 
পি শপ শিস শপ লি শী 

০). আকালে ভাতস্তি হইও, 

সকালে স্থতস্তি হইও, 

রণে আইয়েো হঠও, 
জনে নায়তি হইও--ইত্যাদি | 

পূর্ববঙ্গের থুয়া! ব্রতের কখ।। “আইয়ে! হইও”-__সধবা থাক্িও |, 
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পশ্চিমাংশ এবং নোয়াখালি ) ৪৬,০০০ পদাতিক মুহ্র্তে সজ্জিত হইত, 

বাজুহায় (রাজসাহী, বগুড়া, পাবনা এবং ঢাকার কিয়দংশ ) ৪৫১,৩০০ ॥ 

পদাতিক অস্ত্র ধরিত__১৭*০ অশ্বারোহীর করে শাণিত কুপাণ জলিয়। 

উঠিত। যখন বিয়া এবং রাভিনদী বিধৌত জনপদ “ছুয়াবে-বারিতে 

১৪,৫৫০ পদাতিক সমরেব জন্য প্রস্তুত হইত, তখন বাক্জালার ঘোড়াঘাট 

( দিনাঙ্গপুরের অংশ, রংপুর ও বগুড়া ) ৩২,৬০০ পদাতিক দিতে পারিত, 

বাকলায় ( বাখরগঞ্জ ও ঢাক) ১৫০০০ পদাতিক সংগৃহীত হইতে 

পারিত। যখন ঝিলাম ও সিন্ধু নদ বিধৌত জনপদ “ছুয়াবে-সিন্ধ- 

সাগরে* সম্রাটের আদেশে ছুই সহল্ম পদ।তিক ও ২২০ অশ্বারোহী রণে 

অগ্রসর হইত, তখন বার্গালার ৪টী সরকাব 'প্রতোকে ৫ সহ পদাতিক 

দিত, তিনটা সবকাঁরে ৭ সহম্্র করিয়া সেন। সংগৃহীত হইত যখন 

ছুয়াবে-জলন্ধর” (বিয়া এবং সটুলেজ বিধৌত জনপদ ) ২০,৪০০ পদাতিক 

ও ২৪০০ অশ্বারোহী দিত, তখন বাঙ্গালার খলিকতাবাদ এ বাকৃল। 

গ্রত্যেকে পঞ্চদশ সতত পদাতিক দিতে পারিবে বলিয়া নিদিষ্ট ছিল। 

শুর্বর্গ চিতোরে যখন ৮২,০০০ পদাতিকের ভল্লাগ্রে অরুণ-কিবণ 

ঝলসিয়া উঠিত, আজমীবে যখন ৮১০০০ পদাতিক জষ ধ্বনিতে দিগ্দেশ 

কম্পিত করিত--তখন ১০১৮,১৬০ পদাতিকের বীর-হুঙ্কারে কটক-সরকা'র 

নিনাদিত হইত, সোণারগ। ও বাভুহার তখন ৪৬০০০ এবং ৪৫০০০ 

পদাতিক সম্রাটের জয় ঘোষণা করিত, ফতেহাবাদে ৫০১৭০০ বীরের 

জয়গর্ধবে নিষ্ষোধিত অমির ফলক শক্ররুধির পানের জন্য নৃত্য 

করিয়া উঠিত ! (১) 

(১) /4766%-1-4/%6772, ৬০] 1] (2170%117 : 1১0100122 15016010) 20, 

| 459-544. 
£/227574 ৯4/77/7748 (91 0০ বত 92] 919582581০০, 
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ইতিহাস পাঠক-মাত্রেরই ইহা অবিদ্িত নাই যে, সম্রাট আকবর 
পিংহাসনে আরোহণ করিয়। ভারতবর্ধকে পঞ্চদশ ভাগে বিভক্ত 

করিয়াছিলেন । প্রত্যেক বিভাগ মে কালে “সরকার, 

নামে পরিচিত ছিল। প্রত্যেক সরকারের অধীনে 

কতকগুলি “মহল” থাকিত। মহলগ্তুলি আধুনিক “সবডিবিসন 

( মহকুম। ) মনে কর। যাইতে পারে । উডিষ্যার যে সামান্য অংশ তখন 

মোগলের অধীন হইয়াছিল, তাহ| সরকার বঙ্গের অন্তর্গত বলিয় 

বিবেচিত হইত । শ্রীহট্রও বাঙ্গালারই অংশ ছিল। সম্রাটের প্রয়োজন 

অন্তসারে প্রত্যেক সবকার হইতে সেন। সংগৃহীত হইবার রীতি ছিল। 
বাঙ্গালী রণভীরু হইলে বাঙ্গাল। হইতে সেনা-সংগ্রহ করার সম্তাবন। ছিল 

না। বাঙ্গালার কোন্ সরকার সম্রাটের জন্য কত সৈন্য প্রদান করিত, 

আই'ন-ই-আকৃবরিতে তাহার একটি তালিক। প্রদত্ত হইয়াছে । (১) 

প্রতোক সরকারের সৈন্তসংখা। যে স্থান, কাল ও পাত্র বিবেচনায় নিদ্দিষ্ট 

হইয়াছিল, ভাহ। সহজেই অন্মান কবা যাইতে পারে । বাঙ্গালায় তখন 

এমন সরকারও ছিল, যেস্থান হইতে পর্চাশৎ সহস্রেরও অধিক পদীতিক 

সংগৃহীত হইতে পাবিত! এমন সরকার ৪ ছিল, যেখানে সম্রাট সপ্ুদশ 

শত অশ্বারোহী সেন। পাইতেন ! সরকার ভদ্রক, কটক ও জালেশ্বর 

সহ স্থব। বঙ্গের সৈন্ত-তালিকা আইন-ই-আকবরি হইতে উদ্ধৃত 

হঈল £-- 

বঙ্গের তকৃশীম্ জম! 

সরকারের আধুনিক ভৌগোলিক অশ্বারোহী পদীতিক 
নাম সংস্থান (২) 

টাওা ব। ওদন্বর মুশিদীবাদ * 

(১) 447727-4-4//777) ৬০1 11) 20017) 190, 4509-473 21 2120৮10 

(7০01917 1:010107). 

(২) 7102 31901000200 20 000/, 44. ৬.2, (1873) ঢ1১ 2০8-218, ০, 
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সরকারের 

জন্নতাবাদ 

ফতেহাবাদ 

বার্বাকাবাদ 

বাজুহা 
নৌনারগ' 
চাটগ! 
মরিফাবাঁদ 

সুলেমনাবাদ 

সাতগাও 

মহম্মুদাবাদ 

ন্ খলিফতাবাদ 

বাকল 
ঘোড়াঘাট 

পাঞ্জর] 
মদারণ 

দি 

রং 

) . । সপুণিয়া পু 
দি 

৯ এ লা ৫৯ ছি পি লা 

বাঙালীর বল 
প্র তা পাস্িল স পি ৯ সি রন 

আধুনিক ভৌগোলিক 

সংস্থান (২) 

মালদহ 

ফরিদপুর. বাখরগঞ্জের দক্ষিপাংশ 

এবং মেঘনার মুখে অবস্থিত 

দ্রীপাঁবলী 

মালদহ, র।জনাহী এবং বগুড়া 

রাঁজসাহী, বগুড়া, পবন] এবং ঢাক! 

ত্রিপুরার পশ্চিম।ংশ এবং নোয়াখালি 

বর্দম।ন 

হগলীর উত্তর।ংশ এবং নদীয়! ও 

বর্দমানের কিয়দংশ 

২৪-পরগণী' নদীয়।র পশ্চিমা ংশ 

এবং মুশিদাবাঁদের দক্ষিণ পশ্চিম।ংশ 

নদীয়ার উত্তর|ংশ, যশোহরের 

উত্তরাংশ এবং ফরিদপুরের 

পশ্চিমাংশ 

যশোহরের দক্ষিণাংশ এবং 

বাখরগঞ্জের পশ্চিমাংশ 

বাখরগঞ্জ এব: ঢাক! 

দিনাজপুর, রংপুর এবং বগুড়া 

দিনাজপুর 

বীরভূমের পশ্চিমাংশ, বর্ধীমান 

এব: হুগলীর পশ্চিমাংশ 

“গু শ্াহি চে 

পা লাস উিরা্িলািবীতত স্ািি লিসা পসিত সি 

অশ্বারোহী 
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সরকারের আধুনিক ভৌগোলিক অশ্বারোহী পদাতিক 

নাম সংস্থান 

তাজপুর পিয়ার পূর্ধবাংশ ও দিনাজপুরের 

পশ্চিমাংশ ১০০ ৫০৩০ 

সিল্হেট শ্রীহট্র ১১০০ ৪২৯১০ 

কটক ১৯২০ ১০৮১৬০ 

ভদ্দরুক ৭৫০ ৩৭০৩ 

জালেশ্বর ৬৩৩ ৬৩৬ ৩৪৭৩ ৪৩৮১৪ 

উদ্ধৃত তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে যে, বাঙ্গালার প্রায় সকল, 

স্থান হইতেই সৈন্ত সংগৃহীত হইত। বাঙ্গালী যোদ্ধজাতি ন। থাকিলে 
এরূপ ঘটিতে পারিত ন।। আমর] ইতঃপূর্বেবেই দেখিয়াছি যে, পাঠান 

ও মোগল-শালনকর্তীগণ আবশ্যকমত বঙ্গদেশ হইতেই সেনা সংগ্রহ 

করিতেন । উল্লিখিত তালিক। তাহারই সম্ভাবন। স্ুচিত করে। 

সম্রাট আকবরের প্রতোক স্থববার শাসনকর্ত। পঁসপাসালার' নামে 

পরিচিত হইতেন; তাহার অধীনে যে সকল “ফৌজদার” নিযুক্ত হইতেন,. 

তাহার] প্রত্যেক পরগণ। বা মহালের সামরিক কর্তাম্বরপ বিরাজ 

করিতেন। স্থানীয় সেনা বা মিলিসিয়া” এবং বাদশাহী-সেন! উভয়ই 

ভিত্তিহীন সঙ্গেই তাহাদের অধীনে থাকিত। বাঙ্গালা তখন ঘাদশ 
ভৌমিকের “মুলুক' নামে পরিচিত ছিল। ভৌমিক- $ 

দিগের প্রত্যেকেরই সেন ছিল, রণতরী ছিল, যুদ্ধোপকরণ ছিল। 
আবুল্ ফজল্ বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের স্থবাগডুলের সৈন্যসমষ্টি 

৪৪১০০১০০০ ছিল । এঁতিহাসিক এল্ফিনষ্টোন এই উক্তিকে সন্দেহের 

চক্ষুতে দেখিয়া! থাকেন । তিনি সন্দেহের কোন কারণ উল্লেখ করেন 

নাই! (১) আবুল্ফজল্ কর্তৃক বিরচিত আকবরের কাহিনী সেকালের' 

(১) 1010701050920065 27752970/ 07 £%2---0, 547 (70 700), 
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ইতিহাসের প্রধান উপাদান । তাহার অন্যান্ত সকল বর্ণনাই যদি প্রামাণ্য 

ও বিশ্বাসঘোগা হয়, তবে সামরিক ব্যবস্থার কাহিনীকে সন্দেহের চক্ষে 

দেখিবার কারণ কি? | 

সম্রাট আকবরের “তকৃশীম্ জম।” ঘে বিশেষ বিবেচনার সহিত প্রস্তত 

কর! হইয়াছিল, ভাহ। উত্ভিভাস-পাঠকমাত্রেরই জান। আছে । রাজ্য-রক্ষা 

সিলানি ও রাজ্য-জযেব জন্য অর্থেরও যেমন প্রয়োজন, 

| সেনারও তেমনই প্রয়োজন ৷ স্ুতরাৎ ইহ! সহজেই 

অন্রমান করা যাইতে পাবে যে, সম।ট্ যেমন রাজন্ব-বিভাগের স্ুবন্দোবস্ত 

করিয়াছিলেন, সামরিক বিভাগের ৪ সেইরূপ তখকালোচিত ব্যবস্থা! করা 

হইয়াছিল । রাজ্যের বে স্থান হইতে যে শ্রেণীব ও থে পরিন।ণ সৈন্য 

পাইবার সম্ভবন| ছিল, “তকৃশীম জমায়” তাহারই নির্দেশ দেখিতে 

পাই । সম্রাট আকবব যখন কাবূল-অভিযানে গমন করিয়াছিলেন, 

তখন তীহার সহিত ৫০০০০ অশ্বারোহী ও অসংখ্য পদাতিক ছিল। 

নানা জাতীয় লোক দ্বাঝ। সম্রাটের এই বিপুল বাহিনী গঠিত হইয়াছিল। 
পাদরী মন্সিরেট (11810172711 01750778091) এই সময়ে সম্বাটের সহিত 

গমন করিয়াছিলেন । তিনি মোগল-বাহিনীর বর্ণন। করিয়াছেন | (১) 

সম্রাটের বেতনভোগী সৈন্যের সংখা। অধিক ছিল না_মিলিসিয়া বা 

স্থানীয় সৈন্ই তাহার প্রধান অবলম্বন ছিল। (২) সুতরাং সেই 
মিলিসিঘ়! গঠন করিতে যে বিশেম ধীরতা অবলম্গন করিতে হইয়াছিল, 

তাহাতে সন্দেহ নাই । নিদিষ্ট সংখ্যক সেন। পাইবার জন্য কোনরূপেই 

(১) :4220%) £//2 02752£ 2475%742 : ডি /৬০ ৪]াঘাটিওও 1১307, 

(২) 1105 0£ 0)6 00110 5061008001515000 01 076 276550 

০1 116গ0121 00170102605121560 2100 00171027060. 01001 1) 206০- 

3)0000015 0112120115 011) 13161) 10701901121 0050615, 

74412627172 0722 ৮192/42 1)5 ৮. 4১, 91010 0,36০, 
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চেষ্টার ক্রুটী হইত বলিয়া বোধ হয় না| সেকালে যেমন ভূম্যধিকারীদের 
টৈন্ত ছিল, তেমনই প্রত্যেক রাজকম্মচারাও আবার সেন! সংগ্রহ ও রক্ষা 
করিতে বাধ্য ছিলেন। অন্ন সেন। রাখিয়। প্রবঞ্চন। পর্বক অধিক 

জায়গীর যাহাতে কেহ ভোগ করিতে ন। পারেন, তদিষয়েও বিশেষ 

ব্যবস্থা ছিল। (১) পদ্াতিকগণ গণনার মধ্যে আসিত না বলিয়। কথিত 

হয় বটে, কিন্ত আমর। দেখিতে পাই, কষ্টসাধ্য যুদ্ধাভিযান-মাত্রেই বহু 

পদাতিক সৈন্য গৃহীত হইত । কোন যুদ্ধই সেকালে পদাতিকের সাহাধ্য 
ভিন্ন সম্পন্ন হইতে পারিত ন।__একালেও পারে না। 

এই সকল পদাতিক সৈন্য নিরমিত বেতনভোগী থাকিত না । উহার! 

উপস্থিত মত যুদ্ধকালে কাধ্যে নিযুক্ত হহত। সুতরাং সম্রাট বা 

সেনাপতি কাহ।বও দিকেই তাহার। চাহিত না--নিজেদের লাভ ও 

গতি, স্থবিধা ও অস্থুবিধাই অধিকাংশ সময়ে তাহাদের লক্ষ্যের বিষয় 

হইত । দেশের প্রতি মমতা, যে কারণে তাহার! যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসঙ্জন 

করিতে আসিয়াছে, তাহার সাফল্যের জন্য আগ্রহ-অনেকের মধ্যেই এ 

সকলের অত্যন্ত অভাব দেখা যাইত । (২) তাহাদের মধো ব্যক্তিগত 

সাহসের অভাব ছিল না, রণকৌশলের অভাব ছিল না, উত্সাহ ও 

আগ্রহের অভাব ছিল ন|। ব্যক্তিগত সাহস ও শৌধ্য অনেক সময় 

সীমা অতিক্রম করিয়া অলৌকিক হইত। কিন্ত সম্রাটের জয়ে লুণ্ঠন 

ব্যতীত তাহাদের যে অনা কিছু লাভ থাকিতে পারে, অনেকের মধোই 

সে বিষয়ে বিশ্বাসের অভাব ছিল বলিয়া কথিত হয়। (৩) এই কারণেই 

(১) 44/62/2077 772/47--৬. এ৮১ 81001077709, 369 2501 

41772) 0 /76 17127 12095//175--৬৬. [15102 17 ৮৮ ৯০ 1205 32 200 467 

(২) 42710), 296-297. 

(৩) 427--00, 57-58. 
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মোগল-বাহিনী ইংরাজ এঁতিহাসিকগণ কর্তৃক সর্বদ] নিন্দিত হইয়াছে । 
তাহারা বলিয়াছেন যে, মোগল-সেনার মধ্যে এই কারণেই সর্বদ! রাজ- 

দ্রোহ দেখা দিয়াছে, তাহার! অনায়াসে আপন পক্ষ ত্যাগ করিয়। ব্যক্তি- 

গত লাভের লোভে বিপক্ষের সহিত যোগদান করিয়াছে । 

বেতনভোগী সৈন্ত ছিল না, তাহা নহে,__-তবে তাহাদের সংখ্যা 

মিলিসিয়ার তুলনায় অনেক অল্প ছিল। বেতনভোগী সেনাগণও সর্বদা 
তুষ্ট থাকিত না, কারণ তাহার। সময়মত বেতনাদি পাইত না।, 

বাঙ্গালার নবাবদিগের কালে এই কারণে যে কত অনর্থ ঘটিয়ছিল, 

তাহা এতিহাসিক মাত্রেরই অবিদিত নাই। লঙ ক্লাইব ইহা লক্ষ্য 

করিয়। বলিয়াছিলেন যে, নিয়মিতরূপে বেতন ন1 পাওগ়ীতেই মোগল- 

সেনা এরূপ অক্ষমতার পরিচয় দিত। (১) এতিহাসিক আরুভিন্ 

বলিয়াছেন যে, এ দেশের রীতিই এই যে, ইহারা অন্তের প্রাপ্য অর্থ 

দিতে চাহে না! এঁতিহাসিকের চমৎকার কল্পনা বটে ! 

সম্রাট সাজাহানের দুর্দশার কিছুদিন পূর্ধে তিনি একখানি পত্র 

লিখিয়াছিলেন। তাহাতে প্রকাশ যে, তাহার বনু সন্ত ছিল। সমগ্র 

ভারতে সম্রটের যত সৈন্ত ছিল ( অর্থাৎ মিলিপিয়। প্রভৃতি ) সে সমুদয় 

ধরিলে তাহার সৈন্ত-নংখা। দশ লক্ষেরও অনেক অধিক হইত। ১৬৭৮ 

খৃষ্টাব্দে বাদশাহী-সেনার যে তালিকা পাওয়া যার, তাহাতে দেখা যায যে, 

৪০,০০০ পদাতিক ও অশ্বারোহী মোগল-বাহিনীর ধল বৃদ্ধি করিয়াছিল। 

স্থানীয় সৈন্য বা মিলিপিয়া ইহাদের অন্তর্গত ছিল না। ফৌজদার, 

ক্রোড়ী, আমলাগণ মোগল রাজ্যের বিভিন্ন পরগণায় এই সকল “স্থান য় 
- ০৭ শি 

তি 

শপ সপ স্পা পপিপাশা শর পিল াটিটিতিশি শীট শিপ টি ._. 

(১) 142%2252 521202 097722/222 9/1772 22 27225 44254 27 

£%2 1%7277 71422/15 : ৮১24. 

০, €:5227 ৬০1 [1], 0. 35. 
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শিপন লিক লস লিপি পাস সী সি পাস লাস্সিপিসি বাজি পরী লস্টিরি পীছি তস্দিতী সপ সি পাস্িপাসিল পাস লা পপি পাকি তা 

সৈন্যের, কর্তৃত্ব ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন | মিলিসিয়ার সং খ্যা বু লক্ষ 

ছিল বলিয়া! কথিত হয়। (১) 

শিল্পা সপকাশিস পাজি তসটিলিক্ধ ৬ তাপে লস্ট বদির সরি সিন রী» ও সিএ পা শিক 

দেখ! যাইতেছে ফষে, সম্রাট আকবরের পরেও মোগল-রাজ্োর 

পরগণায় পরগণায় পরগণাতি সৈন্য বা স্থানীয় সৈন্য ছিল। বঙ্গে এ 

নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিবার বিশেষ কোন কারণ 

দেখা যায় না। বাঙ্গালার পরগণাতি সৈন্য ষে 

বঙ্গের বাহির হইতে সংগৃহীত হইত না, তাহা সহজেই অনুমেয় । 

বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলমান এই সেন। দলে যোগদান করিত। ইহারাই 
বহুবার আপামে ধাবিত হইয়াছিল__মগ ও ফিরিদ্দির সহিত যুদ্ধ 
করিয়াছিল--বঙ্গের বিদ্রোহানল নির্বাপিত করিতেও যেরূপ চেষ্টা 

করিয়াছিল, বিদ্রোহের ধ্বজ! তুলিয়! মোগল রাজপুরুষদিগকে সেইরূপ 
ব্যতিব্যস্তও করিয়াছিল । বাঙ্গালার ইতিহাস পূর্বাপর ইহাই দেখাইয়া 

দেয় যে, বঙ্গে যোদ্ধার অভাব ছিল না1। ধাহার অর্থ ছিল, তিনি 

অনায়াসেই বহু সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারিতেন। বাঙ্গালায় অভাব 

ছিল নিয়মিত শিক্ষার,--অভাব ছিল নিয়মান্ুবপ্িতার__-অভাব ছিল 

এক-জাতি-প্রতিষ্ঠার | 

পরগণাতি সেন! 

পাল ও সেনরাজদিগের রাজত্বকালে ধাহারা সামন্তরাজ নামে পরিচিত 
ছিলেন, পাঠান ও মোগল শাননের সময় তীাহাদেরই পদ-প্রতিষ্ট। লাভ 

করিয়া ধাহারা বঙ্গের গৌরব স্বরূপ বিরাজ করিতেন, 
্ষীণ-পুপ্যতারকা। তাহার! বঙ্গের দ্বাদশ ভৌমিক নামে পরিচিত হইয়া- 

(১) পখ5556 (মোট ৪,৪০,০০*) 010 1906 1)01006 0১6 1002] 17011109 
[095660 10 006 27581252100. ০01010)210060 1১ 0১6 [00)0915১ 170175 
200. 51017575070 10005017956 10010019616. 50৮6121 120175 70076, 

74472220450 44872715526 2 চা 10150001581 25558529120. তং 
52697) 0. 4৯০ 095 হিত 55 5101, | 

১৪৯ 



২৯০ বাঙ্গালীর বল 
আসি পাস? ৯৫৯ 

ছিলেন । বাঙ্গানার ছাদশ ভৌমিকের কাহিনী-_বাঙ্গালীর বীধ্য শৌর্য 
ও গৌরবের কাহিনী । পাঠানদিগের সময় দ্বাদশ ভৌমিকদিগের যে 

প্রতৃত্ব ছিল, মোগলদিগের সমর তাহ ক্রমে ক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে 

লাগিল। তাহাদের সেন। ও ছুর্গ তখনও ছিল বটে, কিন্তু মগ ও ফিরিজি- 

দিগের নায় তাহাদিগকে দমন কর। ও ঢাকায় 'নওয়ারা” স্থষ্টির অন্যতম, 

কারণ । ভৌমিকগণ তখন বঙ্গের আকাশে ক্ষীণ-পুণ্য তারকা বটে-_কিন্তু 

তাহাদ্দেরই জ্যোতিঃ একদিন দিলীর সম্রাটের পধান্ত চক্ষু ঝলসাইয়। 

দিয়াছিল ' বাদশাহ প্রকাশ্যে বলিতেন বটে যে, ভৌমিকগণ তাহারই 

সামন্ত নূপতি_-কিন্ধ মনে মনে নিশ্চয়ই জানিতেন যে, সামন্তগণ সম্পূর্ণরূপে 
স্বাধীন । সে স্বাধীনত! হরণ করিতে মোগলদিগকে থে কি বেগ পাইতে 

হইয়াছিল, তাহা সেনাপতি কিলম্য।কৃ ব। রাজা মানসিংহ বেশ ভালরূপেই 

বুঝিয়াছিলেন । 

যশোহরে প্রতাপাদিত্য, চন্ত্রদ্বীপে কন্দর্প রায়, স।তৈলে ( সা(তোড়ে ) 

রামকৃষ্ণ, ভূষণায় মুকুন্দরার (প্রভৃতি খন বীরদর্পে রাজ্য শামন করিতেন 

_যখন বিক্রমপুরে কেদার রাঘ, সুলুরায় লক্ষণ মাণিকা, চন্ত্রপ্রতাপে 

টাদগাজি, খিজিরপুরে ইশাখা, ভাওয়ালে ফজল গাজি রাজত্ব করিতেন-_ 

তখন বঙ্গের প্রজ! বুঝিবার স্থযোগ পায় নাই যে, গৌড়ে বা টাণ্ডীয়, রাজ- 

মহলে বা ঢাকায় একজন গৌড়পতি ছিলেন--দিলীতে ব। আগ্রায় 

একজন সমু ছিলেন ! তখন পুঁটিরা, সুসঙ্গ-হুর্গাপুর, তাহেরপুর প্রভৃতি 

স্থানের বারেন্তর ব্রাঙ্মণ-বংশের খ্যাতি, দিনাজপুর ও বিষ্্পুরের রাজবংশের 

গৌরব, বর্ধমান ও তমোলুকের রাজকাহিনী বঙ্গদেশে ম্বাধীন ভূম্বামি- 

বর্গের কীরকাহিনীরূপে পরিচিত ছিল। স্থুলতান দায়ুদের পতনের 
উনবিংশ বর্ষ পরে যখন ধশ্মযাজক সোয়াটু পূর্ববঙ্গ পরিভ্রমণ করেন, 

তখন পূর্ববঙ্গেই তিনজন হিন্দু ও নয়জন টার ভৌমিক দর্শন 

করিয়াছিলেন ।. « 

হজ 



ক্ষীণপুণ্য তারকা ২৯১ 
লাস লাস্ট | সরস সাপ সিরা শক্তি লি ৮৯৮৯ পালা লা রিনি রী 

আকবরনামায় দেখিতে পাই, প্রতাপ- -বেগেরার সাহায্যে সবিখ্যাত 

খান্-জাহান্ ভাটা প্রদেশের ভৌমিক ইশার্থাকে ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দে পরাজিত 
করিয়াছিলেন। প্রতাপ-বেগের! বঙ্গের প্রতাপাদিত্য 

কি না, তাহা অন্ুসন্ধানের বিষয়। ষোড়শ শতাব্দীর 

শেষভাগে বঙ্গের দ্বাদশ ভৌমিকগণ দ্বাদশ আদিত্যের ম্যায় বিরাজ 

করিতেন? পাল ও সেন রাজদিগের পরে-_-দীর্ঘকাল পাঠান-শাসনের 

অধীনে থাকিয়াও যে বাঙ্গালীর শৌধ্য বিলুপ্ঠ হয় নাই--ভৌমিকদিগের 

কাহিনীই তাহার অন্যতম প্রমাণ । সেই কাহিনী ইহাই প্রমাণিত করে 

যে, ভৌমিকগণ বীর বঙ্গসেনার উপর নির্ভর করিয়াই বহুদিন পর্য্য্ত 

স্বাধীন ছিলেন, সম্রাট আকবরের সময়ে যে স্বাধীনতার উদ্ভব হইয়াছিল, 

সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময়ে তাহার পরিসমাপ্তি ঘটে ' এই স্থদীর্ঘ কালের 

যুদ্ব-বিগ্রহ বাঙ্গালীর সামরিক শক্তিরই পবিচয় দেয়-_-আর পরিচয় দেয় 

তাহার স্বাধীনতা-লিপ্মার! বন্ধুবর ডাঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় 

লিখিয়াছেন-“১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্বের ১১ই জুলাই তারিখে বাঙ্গালার শেষ 

স্বাধীন সুলতান দায়ুদের মৃত্যু হইয়াছিল। আর, শ্রীহট্ট জেলায় 
মোগলদের সহিত যুদ্ধে ১৬১২ শ্রীষ্টাব্দের ২ব। মার্চ তারিখে পাঠানবীর 

ওসমান নিহত হন। এই দীর্ঘ ৩৬ বৎসরকাল বাঙ্গালার মুলমান ও 

হিন্দু ভৌমিকগণ মোগলের সহিত, মেগলশ্রেষ্ঠ আকবরের সেনাপতি- 
গণেব সহিত সমানে লড়িয়াছে। কখনও হারিয়াছে, কখনও জিতিয়! 

মোগল মেনাপতিগণকে বিহার পর্যন্ত তান্ডাইয়! দিয়। আসিয়াছে, কিন্ত 

কোনদিনই বশ্ঠত। স্বীকার করে নাই। আকবরের গোটা বাজত্ব- 
কালটায় আকবর কখনও "বাঙ্গাল দেশে স্থায়ী অধিকার লাভ করিতে 

পারেন নাই।” (১) 

দ্বাদশ আদিত্য 

(১) প্রতাপ।দিত্যের কথ1--ভারতবর্ষ, ফাল্ুন, ১৩৩৯ । 



২৯২ বাঙ্গালীর বল 

ভৌমিকদিগের মধ্যে 'মরজ্বান্-ই-ভাটা” ইশার্থাই শ্রেষ্ঠ, কি প্রতাপ- 
আদিত্যই শ্রেষ্ঠ, সে বিষয়ে এতিহাসিক মতভেদ আছে বটে ; কিন্ত 

হীরা বাঙ্গালীর শৌর্ধা-কাহিনীর সহিত সাধারণ ভাবে 
পর্যাটকের বিবরণ তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। সেকালের বৈদেশিক 

পর্যটকগণ ইহাদের প্রভূশক্তি দর্শন করিয়া যে সকল 
বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, সে সমুদয় অতুযুক্তি নহে। তাহারা 

বলিয়াছেন-_-ভৌমিকগণ কাহারও অধীন ছিলেন না, কাহাকেও কর 

দিতেন না। তাহারা রাজনাম গ্রহণ করেন নাই বটে, কিন্তু রাজার 

ন্তাযই বাস করিতেন_-গোৌরব বিভবও তদ্রপই ছিল। ডি-আভিটি 
১৬৪৩ খৃষ্টাব্দে পারি (৪5) নগরীতে দ্বাদশ ভৌমিকের ইতিবৃত্ত চার 

করিয়াছিলেন । (১) ধন্মযাজক পাইমেণ্টা যদিও কহিয়াছিলেন যে, 

ভৌমিকগণ একত্র ষড়যন্ত্র করিয়া মোগলদ্িগকে উৎখাত করিবার চেষ্টা 
করিয়াছিলেন; কিন্তু ইতিহাস এরূপ প্রমাণ দেয় না__বরং ইহাই 

দেখাইয়া দেয় যে, মিলনের মহত্ব :সেকালে বঙ্গে সবিশেষ পরিচিত 
ছিল না! তাহা থাকিলে, ১৫৭৬ হইতে ১৬১২ খৃঃ পধ্যস্ত ৩৬ বৎসর 

ধরিয়া বাঙ্গালায় স্বাধীনতা-অজ্জনের জন্য যে রক্তনদী বহিয়াছিল, 

মানসিংহ যাহার তরঙ্গে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে খাইতে রোহতশ গড়ে 

(১) 1076 731)01555 200010106 100 0061) (12870106208 05611015 ) 

1190 1)661 06])671061)/5 01 03 716 0602001, 1101)20 25000116017)0919017- 

061506 10% 09:০6 06 ৪05. [00065 120560 €9 [১9৮ 0001)1019 0 0 2010100%/- 

15986 21128121706 10 20 0105. 4৮27 82271017525 01%692%/22 67 272 

72, £%2/ /৫2 22977%:2 4৫2705, 2/2£% ০৮17265 4727722/5 2৫ 272? ৫77 

71272) ৪565] 15809 00 58£2 ৮27 28917950620] 00106] 0700 01019058 101১6 

10529101005 01 70100206506 [0175055 01:115£1) 2ি550006575.--7%2 2215 

777%2/48 07 272777%5 : 1, ৯০55 035 5০] 20017) 02161) 1874 2100 ০1 
2011৬, 22615 1875. 



ক্ষীণপুণ্য তারকা ২৯৩ 

বা জয়পুরে অজ্ঞাত-ধাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন__সে প্রচেষ্টা 
সম্পূর্ণরূপে সফল হইত! 

বাঙ্গীলীর বাহুবল' তখন স্থল অপেক্ষা জলেই অধিক আত্মপ্রকাশ 

করিয়াছিল। তখন বাঙ্গালীর বণপোতে বাঙ্গালীর কামান অনল বর্ষণ 

করিয়া মগ ও পর্তগীজদিগকে বিপধ্যন্ত করিত__ 

মোগল-নবাবের রাজপ্রাসাদে আকস্মিক ভূমিকম্প 
ঘটাইত-_বঙ্গের রাজপুরুষগণ আহার-নিদ্রার অবসর পাইতেন না 
সম্রাটের চিত্ত বিচলিত হইত 1! ১৬০২ খুষ্টাব্দে মোগলদিগের নিকট হইতে 

সন্দীপ কাড়িয়া লইয় শ্রীপুররাজ কেদার রায় পর্ত গীজদিগকে অর্পণ 
করিলেন; কারণ তাহার সহিত তাহাদের মিত্রতা ছিল। পর্ত গীজ 

কার্ভোলিয়াস্ সন্দীপের শাসনভার গ্রহণ করিলে পর একদিকে লাঞ্ছিত 

মোগলশক্তি ও অপরদিকে পর্তগীজের শত্রু মগরাজ কেদার রায়কে 

নিগৃহীত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। আরাকানের সুসজ্জিত 

১৫০ রণতরী সমরে অগ্রসর হইল । কেদার রায়েরও নৌবল ছিল। 

তিনি ১০০ রণতরী লইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। কামানের ধূমে নদী- 
বক্ষ অন্ধকার হইয়! গেল। বঙ্গবীরের অসাধারণ রণকুশলতায় মগের 

১৪৯খানি রণতরী ধৃত হইল! আরাঁকান-রাজ মেং রাজগী ( সেলিম শা ) 

সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন | 

পরাজিত আরাকানরাজ ক্রোধপ্রজ্ঘলিত হৃদয়ে পুনরায় নৌবাটক 
প্রেরণ করিলেন। তাহার একসহম্্র রণতরী লাঞ্ছিত গৌরব উদ্ধার 

করিবার জন্য বিপুল বেগে অগ্রসর হইল । এবারও বীরভোগ্য। বিজয়্- 

লক্ষ্মী কেদার রায়ের কগেই জয়মাল্য অর্পণ করিলেন। বঙ্গ-সাগরের 
তরঙ্গভঙ্গ উপেক্ষ। করিয়া (১) সেদিন বঙ্গের রণতরী শক্রর দিকে ধাবিত 

হইয়াছিল । বাঙ্গালী নৌসৈন্য সেদিন যে বিজয় লাভ করিয়াছিল, তাহ। 

মান্সিংহকে অত্যন্ত বিচলিত করিয়াছিল সন্দেহ নাই । . 

কেদার রায় 



২৯৪ বাঙ্গালীর বল 

মানসিংহ কালবিলম্ব না করিয়া একশত “কোষা” রণতরী প্রেরণ 

করিলেন । বিক্রমপুরের স্থদক্ষ সেনাপতি মন্দারায় বা মধু রায় যুদ্ধের) 

জন্ত অগ্রসর হইলেন। পঙ্চাম্ বর্ণনা করিয়াছেন 

যে, এসময়ে মন্দারায়ের ন্যায় বিখ্যাত নৌসেনাপতি 

বঙ্গে ছিল না। মন্দারায়ের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ হইল । বঙ্গের প্রসিদ্ধ 

নৌসেনাপতি মন্দারায় যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিলেন নাঁ_নিহত 

হইলেন। কেহ কেহ বলেন, পর্ভগীজ কার্ভোলিয়াস্ এই যুদ্ধে কেদার 
রায়ের নৌতরণী পরিচালিত করিয়াছিলেন । (২) 

পঙ্চাস্ ধাহাকে “মন্দ্রি বা মন্দা বাঘ নামে পবিচিত করিয়াছেন, 

তিনি বিক্রমপুরে মধুরায় বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। তাহার বীরত্ব 
খ্যাতি তাহার জন্য “মুকুট-রাঘ” উপাধি অঞ্জন করিয়াছিল। তাহার 

রাজধানী মুকুটপুর এখনও বিক্রমপুরে সবিশেষ প্রসিদ্ধ। অতি স্থগ্রশস্ত 

একটি রাজবর্ম্ব তাহার রাজধানী হইতে পদ্ম[তীর পধ্যন্ত বিস্তৃত ছিল। 

দেখিয়াছি, কৃষকগণ তাহার অংশবিশেষ এখন শশ্যক্ষেত্রে পরিণত 

করিয়াছে । এই রাজপথের যে অংশ এখনও বর্তমান আছে, তাহা 

“মুকুটপুরের দরজা" নামে পরিচিত । একদিন যে রাজপথে কত বঙ্গযোধ 
রণজয়ে গব্বিত হইয়া ডস্ক! নিনাদ করিতে করিতে গৃহে ফিরিয়াছে, এখন 
তাহা কুষকের হলের আঘাতে চিহ্নশুন্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে । 

মন্দারায় 

(১) গৌড়ের ইতিহাস-দ্বিতীয় ভাগ, ২৭৩ পৃষ্ঠ1--৬রজনীকাস্ত চত্রবর্তী । 

€২) 0০805 1010 ০01 0)0 1015,00 (52011)07 ) 13016 106 ৮৮৮১ 59010061219 

255201090 ৮/10) 006 19117501090. 00:56] 5012 19৮ 1121091100, (০৮1)01 

01000 10112 71021)0]) ৮51১0 1)911)6 50010)60090 00০ 0206 00 1015 102,501, 

3200 101 0015 2৮1০ 96511556020, 112007%) & 10021 21000015117 00956 

0275..ইত্যাদি | 
তি ও 01990169156 12500 ৮125 51211,742%76745, 21৮ ৮] 2 

£০০% ৬, 6. 573. 



ক্ষীণপুণ্য তারকা! ২৯৫ 

/ এখনও দেউলগড় মুকুট রায়ের একটি গভীর পরিখার স্মৃতি বহন 
করিতেছে । (১) 

মানসিংহের সেনাপতি যখন কেদার রায়ের সহিত সমরে নিহত 

হইলেন, তখন পদাহত মোগলরাজশক্তি থর থর কম্পিত হইয়া উঠিল! 

মানসিংহ তখন মগদিগের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত 

ছিলেন। তিনি কেদার রারকে ভীত করিবার 

জন্য তাহার নিকট দূত প্রেরণ করিলেন । শুনিতে পাওয়। যায়, রাজদুত 

একখানি শাণিত অসি, একটি শৃঙ্খল ও একখানি পত্র লইয়৷ কেদারের 

সম্মুখীন হইলেন । মানসিংহ বড় দর্প করিয়! লিখিয়াছিলেন__ 

ত্রিপুর মগ বাঙ্গালী, কাককুলী চাকালী, 

সকল পুরুষমেতৎ ভাগী যাও পালায়ী, 

হয়-গজ-নর-নৌকা কম্পিতা ব্ঙ্গভূমি 
বিষম-সমর-সিংহো মানসিংহঃ প্রযাতি। 

বঙ্গবার দূতের সম্বর্ধন! করির। অসি গ্রহণ করিলেন, শৃঙ্খল লইলেন 
ন। এবং প্রত্যুত্তরে জানাইলেন-__ 

ভিনন্তি নিত্যং করিরাজকুস্তং 

বিভন্তি বেগং পবনাতিরেকহ । 

করোতি বাসং গিরিরাজশূঙ্গে 

তথাপি সিংহঃ পশুরেব নান্তঃ ॥ 

মান্সিংহ পত্র পাইয়া চমকিত হ্ইয়াছিলেন সন্দেহ নাই-_বাঙ্গালীর 

বীধা তাহাকে চমত্কৃতও করিঘ্বাছিল। যখন তিনি শুনিলেন, মোগল- 

সেনাপতি কিলম্যাক কেদার কর্তৃক শ্রীনগরে 
অবরুদ্ধ হইয়া দ্রিনযাপন করিতেছেন, তখন আবার 

বীরের পত্র 

ফতেজঙ্গপুরের নৌধুদ্ধ 

(১) বিক্রমপুরের ইতিহান-_শ্রীযুক্ত যোগেন্্রনাথ গুপ্ত, ৯৮ পৃষ্ঠা । 



২৯৬ বাঙ্গালীর বল 

মোগল-রণতরী ধাবিত হইল--শ্রীনগরে আবার রণবাছ্য বাজিয়া উঠিল 

_কেদার রায় আবার পঞ্চশত কোষা লইয়া মোগলের সহিত যুদ্ধে 

নিযুক্ত হইলেন। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, এবারও মানসিংহ 
জয়লাভ করিতে পারিলেন না,__কেদারের বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া শেষে 
তাহাকেই স্বরাজ্যে স্থ প্রতিষ্ঠিত করিয়া গেলেন। টাকৃমিলা-ই-আকবর- 

নামায় কথিত হয় যে, ভীষণ অগ্রিক্রীড়ার পর কেদার রায় আহত হইয়া 

বন্দীকৃুত হইলেন। সেই দারুণ আঘাতেই তাহার জীবলীলা শেষ 

হইল। (১) রণাহইত কেদার বন্দী হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন বটে, 

কিন্তু তাহার জয়গর্ব ক্ষুগ্ হয় নাই। আজিও তীহাব বীরগাথ। 

মেঘনার উদ্দাম কলম্বরের সহিত মিশ্রিত থাকিঘা গগনে পবনে 

ধ্বনিত হইতেছে, আজিও বাঙ্গালী তাহার সেই গব্বিত উক্তি বিস্বৃত 

হয় নাই--“তথাপি সিংহঃ পশুরেব নান্যঃ1” যুদ্ধে জয়লাভ করিয়। 
বিজয়ী মানসিংহ বানু ও লাক্ষ্যা নদীর সঙ্গমস্থলের নিকটবত্তী ডেমরার 

প্রান্তরে শিবির সংস্থাপন করিলেন । তাহার বিজয়-কাহিনীর স্মৃতিচিহ্ন 

স্বরূপ বিক্রমপুরে ফতেজঙ্গপুর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । (২) 

(১) 7২202 [৬1210511001, 2007 06162001076 1261) 1২57, 101060 

1)15 21065001010 0/210 1210 1২21 01173010001, ৮0100 10001160000 10621 

50০ 5559615 01 ৮৮2 220. 1080 1210 91560 00 11110001006 11001901012] 00101- 

[02506 10 91015 [20] 10617 ০8০ 01] 2179090% 0£ 0:90195 ৮25 

5010 10 1015 210. 1১5 02 1২008... 111)050 ?10211% 0৮6102706 000 0136110 

200 2061 2 (01005 02010090909 00]. 1210 1২781 10015017061, ৮৮170 0190 01 

7019 00705 5901) 2667 1) 125 7070980)6 0610910 096 [২200০721772 

1744%627-227712. 21210191৮০1] ৬1, 15 7, 

(২) বিক্রমপুরের এঁতিহাসিক বলেন_-“কেদার রায়ের মৃত্যুর পর সৈম্প্ণণ নিতাস্ত 
নিরুৎনাহ হইয়] পড়িক্স, কিন্ত কেদার-মহিষী, মন্ত্রী রধুনন্দন চৌধুরী, সেনাপতি রামশরণ 
রায়, কালিঢালি, রীমরাজা সর্দার, শেখ কালু প্রভৃতির সাহায্য যুদ্ধে ক্ষান্ত না হইয়!: 
রে খু চালাইতে লাগিলেন ।”- বিক্রমপুরের ইতিহাস--শ্রীধুক্ত যোগেন্্রনাথ গুপ্ত, 

"১৯5 । 



ক্ষীণপুণ্য তারকা ২৯৭ 

কলাগাছিয়! ছুর্গের স্বৃতি আজিও স্মরণ করাইয়৷ দেয় যে, ইশা খা 
যেদিন টাদরায়ের ভশ্রী (১) সোনামণিকে লাভ করিবার জন্য চাদ ও 

ভ্রিবেণ কেদারের নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন, সেদিন 
রায়বাহিনী দারুণ ক্রোধে ইশাখার সহিত যুদ্ধ 

ঘোষণা করিয়া প্রথমে এই দুর্গ আক্রমণ করিয়াছিল । (২) 

সোনামণি চাদরায়ের দুহিতা কি ভগ্নী ইহা লইয়া যেমন নানা মত- 

ভেদ দৃষ্ট হয়, সেইরূপ কলাগাছিয়। দুর্গই সোনাকান্দা বা সোনাকুণ্ড। 
দুর্গ কি ন। এবং তাহাই ত্রিবেণী দুর্গ নামে কথিত হয় কি না, ইহাও 

নান! মতভেদের স্থষ্টি করিয়াছে | (৩) জনপ্রবাদ কহিয়। থাকে যে, এই 

দুর্গে সোনামণি অনলে প্রবেশ করিয়াছিলেন । অনুমান হয়, সেই 

জন্যই ইহার নাম সোনাকুণ্ড। সোনাকাদা তাহারই অপভুংশ মাত্র ।' 

্রহ্মপুত্র, ধলেশ্বরী ও লাক্ষ্যার সম্মিলনস্থান বঙ্গের ইতিহাসে ত্রিবেণী 

নামে পরিচিত । প্রয়াগের মহাতীর্থের ন্যায় এই ত্রিবেণীও বীর 

বাঙ্গালীর মহ1 তীর্থ । ইহাই বীরজায়ার রণক্রীড়ার পুণ্যক্ষেত্র--ইহাই 
তাহার চিতারোহণের মহাশ্মশান ! একদিন এই ছুর্গে দ্বিতীয়-বল্লালের 

বঙ্গসৈন্ত বীরপদভরে ভ্রমণ করিত-_তীক্ষ শরসন্ধানে স্বর্ণ গ্রামের পথ 

(১) কেহ কেহ বলেন ইহার নাম স্বর্ণময়ী। ইনি চটীদরায়ের ছুহিতাঁ। _-প্রতিভ॥ 

আশ্বিন ও কাত্তিক ১৩২৪ সাল। 

কেদার রায়, চাদ রায়ের পুত্র বলিয়! পরিচিত। টাদরায়ের পূর্ব পুরুষ নিম রায়" 

কর্ণাট হইতে পূর্ববঙ্গে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন বলিয়া! কথিত হয়। কেহ কেহ 

বলেন চীদরায় কেদার রায়ের ভ্রাতা। গ্ৌড়ের ইতিহাস__২য় ভাগ, ২৭২ পৃঃ) 
৬রজনীকান্ত চত্রবত্তী । 

(২) /, 44. ১০ 25 02061771874. 

(৩) প্রতিভা _৭ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২৫৪ পৃঃ। 



২৯৮ বাঙ্গালীর বল 

শত্রমুক্ত রাখিত। পরবর্তীকালে চাদ রায় এই ছুর্গ অবরোধ 

করিয়াছিলেন। (১) 

সোনামণি ইশার্খার নিকট নিষ্কৃতি পাইলেন না-_বিশ্বাসঘাতক 

অমাত্যের কৌশলে তিনি খিজিরপুর হুর্গে ইশার্থার অন্তঃপুরে বন্দিনী 

হইলেন । চাদ ও কেদারের সেনাগণ তখন প্রভুর তীব্র হ্ৃদ্য়জালা নিবারণ 

করিবার জন্য খিজিরপুরে নরমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিয়। 
দিল! ইহাতে কোন ফল হইল ন।। জনগ্রবাদ 

কহিয়া থাকে যে, সোনামণি শেষে ইশার্থাকে বিবাহ করিয়া নেযামত বিবি 

নাম ধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন | (২) যখন বিবাহ হইয়া গেল, তখন 

নেয়ামত বিবি পতিপদে ভক্তিমতী হইলেন । নারায়ণগঞ্জের নিকটবর্তী 

হাজিগঞ্জের দুর্গে অবস্থানকালে একবার ইশার্থাব অনুপস্থিতিতে ভিনি 

স্থবর্ণ গ্রাম আক্রমণকারী মগদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন বলিয়। 

শুনিতে পাওয়া যায়। আরও শুনিতে পাওয়। যায়, ইশাখার মৃত্যুর পরও 

তিনি শ্রীপুর, আরাকান ও ত্রিপুরার বিরুদ্ধেও সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন । 

(৩) ইশারা ও মোগলের মধ্যে যে জলযুদ্ধ ঘটিঘ়্াছিল, সোনামণি 
তাহাতেও বীরপত্বীর কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছিলেন বলিয়! কথিত হয়। 

ইশার্থার মৃত্যুর পর সোনামণি দেখিলেন, ত্রিপুর। ও আরাকান- 

নেয়ামত বিবি 

(১) ঢাকার ইতিহাঁস- শ্রীযুক্ত যতীন্্রমোহন রায়। 

(২) 5176 (5১৮1707707৮20 ) 01011025000 1007 1)031920075 1010 19120051107 

106 0১095170006 1015 1165 2 06৬9060. 17611970565 21)0 06001101775 115 

10117200107) 26210511515 606170165, ৮108 200 10010) 0৮০00 21661 191১ 06062.56. 

--7/2 20951272291 2/2 42252776222 1১৮ রত 13০ 13121199-13170 

৮ 

(৩) ঢাকার ইতিহাস-_্রাযুক্ত বতীন্ত্রমেহন রায়। 

12 29227402121 2 452512777 ০4/4০/7108. 9750165 7307 

কু ০০১, 
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পতির সহিত মিলিত হইয়া কেদার রায় ইশাখার সোনারগ। আক্রমণ 

করিতে আসিতেছেন। তিনি হাজিগঞ্জ হুর্গ ত্যাগ 

করিয়া ত্রিবেণী বা সোনাকুণ্ড দুর্গে আশ্রর় লইলেন। 

ত্রিপুরা, আরাকান ও বিক্রমপুরের মিলিত বাহিনী ত্রিবেণী আক্রমণ 
করিল। বীরাঙ্গনা তখন চণ্ডীর বেশে স্বয়ং দুর্গ রক্ষা করিতে লাগিলেন । 

শত্রগণ বহুদিন পধ্যন্ত দুর্গ অবরোধ করিয়া রহিল-_লাক্ষ্যাতীর বহুদিন 

পধ্যন্ত উভয় পক্ষের কামান গঞ্জনে কম্পিত হইতে লাগিল। আঘাতের 

পর আঘাতে যখন দুর্গ প্রাচীব ভাঙ্গিঘা পড়িল, তখন ছুর্গে অগ্নি সংযোগ 

করিয়। সোনামণি সেই প্রজলিত অগ্নিকুণ্ডে ঝম্প প্রদান করিলেন! কেহ 

কেহ বলেন, শত্রুর গুলির আঘাতে তাহার মৃত হইয়াছিল । (১) 

রাণী ছূর্গাবতীর কাহিনী ইতিহাসে স্থান লাভ করিয়াছে, ঠাদবিবির 

বীরগাথা আজিও সসম্ত্রমে গীত হইযা থাকে-কিন্তু বঙ্গরমণী সোনামণি 

বিস্বৃতা। সোনাকুণ্ড ছুর্গ এখন কণ্টকলতায় সমাচ্ছন্ন, দেখিয়াছি বটমূল 

তাহার ছুর্গ-প্রাচীর ভেদ করিয়াছে । তাহার সিংহদ্বার এখন বন্তলতায় 

সমাবুত হইয়াছে_তাহাঁর প্রাচীর-বেষ্টিত অঙ্গন মধ্যে এখন নিব্বিবাদে 

কৃষকের হল চলিতেছে ! বাঙ্গালী কি কোন দিন তাহার বীরজননীর 

কীত্তিমণ্ডিত যঙ্ক্ষেত্রের উপর স্বৃতিসৌধ নিশ্নাণ করিতে অশ্রসর 

হইবে না? 

মুসলমান এতিহাসিক যে প্রদেশকে “ভাটি” নামে অভিহিত 

করিয়াছেন, তাহার অবস্থান লইয়া অনেক মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। 

ইহা! পূর্বেবে ও পশ্চিমে চারিশত ক্রোশ এবং উত্তর- 
দক্ষিণে তিনশত ক্রোশ বিস্তৃত ছিল। এই বিস্তৃত 

জনপদের পুর্ববদিকে যশোহর ও সমুদ্র, পশ্চিমে টড়ার দর্মিণে অবস্থিত 

ছিপ ছিপ শীষ 

চিতারোহণ 

ভাটি জনপদ 

(১) 2/%2 29712716297 77 22625/57% 6721747113০ 135.0155-371 

[. 0. 5.0. 79-8০. সোনাকাদ। ছুর্গ নারায়ণগঞ্জের নিকটে অবস্থিত । 



৩০০ বাঙ্গালীর বল 

পার্বত্য প্রদেশ এবং উত্তরে লবণ-হুদ ও তিব্বতের পর্বতমালা । (১) 

সাধারণতঃ “ভাটি” বলিলে সমুদয় পূর্ববঙ্গ এবং শ্রীহট্রের কিয়দংশ বুঝাইত 
বলিয়া কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। (২) ্ 

দ্বাদশ ভৌমিকদের মধ্যে প্রধান ভৌমিক প্রবলপরাক্রান্ত ইশা খ' 
এই “ভাটি” প্রদেশের অধিপতি ছিলেন । তাহার রাজধানী কত্রাভূপুরে 

কি খিজিরপুরে কিংবা সোনারগাঁয়ে কিংবা কিশোরগঞ্জের নিকট জঙ্গল- 

বাড়ীতে ছিল, তাহ! এখনও স্থিররূপে নির্ণীত হয় 

নাই । রালফ. ফিচ্ ১৫৮৬ শ্রীষ্টান্বে সোনারগায়ে 

আসিয়! বলিয়াছিলেন--“এই প্রদেশের রাজার নাম ইশা খ।। তিনি 

অন্যান্য রাজার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। (৩) এই বর্ষেই বাকল। নামে রাজনগরী 

দর্শন করিয়া তিনি বলি়্াছিলেন-_-নগরের রাজপথ স্বপ্রশস্ত। গৃহগুলি 

দেখিতে সুন্দর এবং উচ্চ * * * রাজ! একজন “জেন্টাইল? ( হিন্দু )। 

ইশ খার রাজধানী 

(১) 17310201152, 10/-191108 009111005, &100 15021160705 চ76 71101 

[12706 19607.056 1 1165 1067 00721) 1301082৮. 10 9361005 77021] 40০ [1:95 

2010 685 00 ৮696 2100 10028115 3009 01) 50900) 10 1)010), 0970 076 5251 

1155 00০ 56৪, ৪00 06 ০9100 06 0০5১০9:6১ 01) [006 ০56 1105 0০ 1)111 

০০01)0% 5000) 0 110202 ; 0] 116 77010) 101)0 5210 5৫2, 200 016 
53051001055 01 01)01)11150717111)06-414277-227%4 21511190৬০1 ৬1. 10, 53. 

আইন-ই-আকবরির প্রথম খণ্ডের ৩৪২ পৃষ্ঠায় ব্লকম্যান বলেন--এই বর্ণনা? হইতে কিছুই 
বুঝা যায় না। 

ঘভাটি'র বিশেষ বিবরণ ১৩৩৬ সালের ভাদ্র মসে ভারতবর্ষে, প্রকাশিত হইয়াছে। 
দেখ] যায় “ভাটি' ছিল একটা বিশাল রাজ্য । 

(২) /. 4. ৩, 8.5 9.1 (9094 ), 7. 52 6৮০, 

(৩) 106 00156131705 06 211 07০56 ০০001907165 15091100159, 020; 

"80015515005 0১196 0911 0১৫ ০2797 70085 27015 ৪ £762 71500 1০ 
21] (01015090520, 2710, 
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তিনি বন্দুক ছারা মুগয়া করিতে ভালবাসেন । ইশা খাঁর পৌত্র মিনিম্ 
খা একখানি অপ্রকাশিত পত্রে বাঙ্গালার অধিপতি বলিয়! কথিত। 

(১) কেহ কেহ বলিতে চাহেন, এই বাঙ্গাল! বা বন্গুই সোনার? । (২) 

কথিত হয় যে, কালিদাস গঞজ্দানি নামক জনৈক রাজপুত হিন্দু 
কায়স্থ স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া বঙ্গে স্থায়ীরূপে পূর্ববময়মনসিংহে বাস 

করিতেন । একজন মুসলমান পণ্ডিতের সহিত 

ধশ্ম সম্বন্ধীয় ত্কযুদ্ধে পরাজিত হইয়৷ তিনি মুসলমান 
ধশ্মীবলম্বন করিয়াছিলেন । ইশাখী তাহারই পুত্র 

কালিদাসের পুত্র মোগল-শাসনে অবহিত হইতে চাহিতেন না। স্থযোগ 

পাইলেই বিদ্রোহী হইতেন। ভারতে ইস্লাম সাহের রাজত্ব কালে সলিম 

খঁ, তাজ খা এবং দরিয়া বা দরাপ খঁ। সর্বদাই তাহার বিরুদ্ধে সৈন্য 

লইয়! ধাবিত হইতেন। মোগল কর্তৃক বারংবার উৎপীড়িত হইয়া 
কালিদাস পরিশেষে সন্ধি করিয়াছিলেন । কিন্ত স্বাধীনতা লাভ করিবার 

ইচ্ছা তাহাকে আবার বিদ্রোহী করিয়া তুলিল। আবার মোগলের 
সহিত তাহার যুদ্ধ আরস্ত হইল। তিনি কৌশল-জালে পড়িয়া পরাজিত 
ও নিহত হইলেন! তাহার ছুই পুত্র ইশা এবং ইসমাইল ক্রীতদাস 
রূপে বিক্রীত হইলেন। গজদানি-পরিবারের সহিত মোগলের সমরে 
বাঙ্গালী সৈম্তই যে গজদানিদিগের অধীনে ছিল, তাহা! সহজেই অনুমান 

করা যাইতে পারে । 

বাঙ্গালার দ্বাদশ ভৌমিকের শ্রেষ্ঠ যিনি, ভৌমিকদিগের স্বাধীনতা 

কালিদাস গজদানি ও 

তাহার পুত্র 

(১) 4, 44. 5. 5. (ভিজ ) ৬০] 1১0, 19135 000, 444+445. 

(২) প্রতিতা ৭ম বর্ষ, বষ্ঠ সংখ্যা, ২৫৭ পৃঃ। 

বাঙঈগীল1 নগরী--্রীধুক্ত বীরেত্্রনাথ বন্ ঠাকুর । 



7৯ সি স্টিল 

৩*২ বাঙ্গালীর বল 

রক্ষা করিতে অগ্রণী ছিলেন যিনি--বাইশ পরগণার “মালিক” ছিলেন 

যিনি--সেই ইশাখার বাল্যকাল তুরাণে ক্রীতদাস 
7 রূপে কাটিয়া গেল! (১) ভাগ্যলক্ষমী তাহার উপর 

স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা প্রসন্ন ছিলেন। ইশ। খঁ। মুক্তি লাভ করিয়া বঙ্গে 

থা আসিলেন; বঙ্গে শক্তিসঞ্চষ করিয়! তিনি ক্রমে 
ইশ! খীর বিদ্রোহ ৰ 

ক্রমে এতই প্রবল হইলেন যে, মোগল-রাজশক্তিও 

নান। যুদ্ধে তাহার নিকট লাঞ্চনা লাভ করিয়াছিল, কোচরাজ তাহার 

নিকট পরাজয় মানিয়াছিলেন, রাজ। মানসিংহের পুত্র তাহার সহিত 
জলযুদ্ধে ব্যাপৃত হৃইয়৷ নিহত ভ্ইয়াছিলেন। দ!ষ্দের পতনের পর 
অনেক পাঞন ইশার্খার আশ্রর লাভ করিয়াছিল বটে, কিন্ত তাহার 

বহু সৈম্ত যে বঙ্গদেশ হইতেই সংগৃহীত হইযাছিল তাহ! অবস্থাক্সপাবে 

অনায়াসেই অন্নমিত হ্য। বন্দের সে যুগ স্বার্ধীনতালাভেচ্ছদিগের 
বিদ্রোহের ও সমরাভিনয়ের যুগ' তখন কেদার রাঘ ও মগপতি 
মোগলের বিরুদ্ধে অত্র ধরিয়াছেন, ইশ। খা নোগল-শাসন মানিতেছেন 

না__বাদশাহের নৌ-আবা বিধ্বস্ত করিযাছেন ; তখন কতলু-কিরাণী 
ব্ধমানে রণডস্ক। বাজাইতেছেন 7 ইশ। খা তখন ব্রঙ্গপুত্রের তীরে ১৫টী 
স্থান কাটিয়। দিয়। মোগল শাসন-কর্ত! শাহবাজ খাকে সসৈন্তে জলমগ্ন 
করিয়াছেন! (২) শাহবাজ খ। তখন যুদ্ধোপকরণ।দি পরিত্যাগ করিয়া 
ভাওয়াল হইতে পলায়ন করিবার জন্য বাগ্র-_তখন ইশ। খার সহিত 
ভীষণ যুদ্ধে মীর-ই-আদল্ ও অন্যান্ত শ্রেষ্ঠ মোগল-কর্মচারীদিগের 
পুত্রাদদি বন্দীরুত হইয়াছেন_বিহার ও বঙ্গের জায়গীরদারগণ তখন 
বিদ্রোহী ইশা খাকে দমন করিবার জন্ত সসৈন্যে অগ্রসর হইতে 

(১) 441677%27/6 :101]101 ০] ৬1], 1১. 937 বঙ্গীয় ভৌমিকগণের সহিত 
মোগলের সংঘর্ষ_এ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী, এমৃ-এ-_-ভারতবর্ষ, ভাব্র, ১৩৩৬ । 

(২) 44780772542. 2 711106 ০] ৮1) 2, 75. 
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ক্ষীণপুণ্য' তারকা ৩০৩ 

আদিষ্ট হইয়াছেন। (১) বাঙ্গালার হুর্ভাগ্য যে, এই ইশা খার ইতিকথ। 
এখনও লিখিত হয় নাই ! 

দিল্লীতে যখন এই সকল পরাজয়ের বার্তা যাইয়া পৌছিল, সম্বাট্ 
আকবর তখন বিরক্ত হইয়া শাহবাজকে জানাইলেন--যদি আপনার 

সৈন্য না থাকে তবে রাজা টোডর মল্ল ও অন্ঠান্ত 

সেনাপতিগণ সৈন্য সহ যাইয়৷ আপনাকে সাহায্য 

করিতে পারেন। শাহবাজ রাজদুতকে জানাইলেন,_-আমার 
সৈম্তসংখা। এখন অনেক বুদ্ধি হইয়াছে (00775:005 ), তাহার। 
পরম উতসাহী--আর আমার বাদশাহী সৈন্যের প্রয়োজন নাই। বঙ্গদেশ 

হইতে বাঙ্গালী-টৈন্য ন। লইলে কিবূপে শাহবাজের সেনা সহসা এরূপ 

বুদ্ধি পাইয়্াছিল% (২) 

ইহার কিছুকাল পর দেখিতে পাই মগবাজ শ্ীপুবের কেদার রায়ের 

সহিত মিলিত হইয়া প্রকাশ্টভাবে রঃজদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছেন--তখন 

সেনাপতি রদুদাস 'বঙ্গুবাজা” মগরাজের করতলগত হইয়াছে । তাহারা 

কিবাঞ্গলী?  সোনারগায়ে সৈম্ত সমাবেশ করিয়। নিকটবর্তী 

মোগলছুর্গ অবরুদ্ধ করিলেন। সোনারগার শাসনকর্ত। স্থলতান কুলি খার্ 

সহিত তাহাদের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। আহম্মদ নামক আর একজন 

বিদ্রোহী সসৈন্তে আগমন করিয়া আরাকান ও বিক্রমপুরের সেনার সহিত 

মিলিত হইলেন । রাজ! মানসিংহ সংবাদ পাইয়! অত্যন্ত ব্যস্ত হইলেন 
এবং কুলি খার সাহাধ্যা্থ পেন। প্রেরণ করিলেন । যে তিনজন সেনাপতি 

মানসিংহের আদেশে এই যুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছিলেন তাহাদিগের এক- 

শাহবাজের সৈম্সংগ্রহ 

শপ নি শশশ --- শাল ০১ শিক সশশিশ্পেস শি ক ৮৭ 

(১) 4428277207746 2 12০01190 ৬০1, ৬], 120), 7 5-797, 

(২) 170 161)1100. 020 1015 20) 2১ 20 10010061005 250 053 

1701) 1001] 01 8270011, | 
"44782727772 07 447474,-242£ 21511106৬০1 ৬) 0১77, 



৩০৪ বাঙ্গালীর বল 

জনের নাম রঘুদান। রঘুদাসের অন্য পরিচয় জানিবার সম্ভাবন! 
নাই বটে, কিন্তু নাম দেখিয়া মনে হয় তিনি হয়ত বাঙ্গালী ছিলেন | (3) 

মগরাজকে পরাজিত করিয়া মানসিংহ কিরূপে কেদার রায়ের সহিত যুদ্ধে 

নিযুক্ত হইয়াছিলেন তাহ পূর্বেই বলিয়াছি। 

বঙ্গের ভৌমিক-নৃপতিদ্িগকে উৎখাত করিবার জন্যই মানপিংহ 

সসৈম্ত প্রেরিত হইয়াছিলেন, ঢাকার নৌ-আরার উন্নতিবিধানও সেই 
কারণেই ঘটিয়াছিল বলির অনুমান হয়। মগ ও 

পর্ত গীজদিগকে দমন করা নৌ-আরার গৌণ উদ্দেশ্ঠ 

ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল পূর্ববঙ্গের 
ভৌমিকদ্িগের উচ্ছেদসাধন। টোডরমল্লের রাজন্ব-ব্যবস্থা যাহার পাদ- 
গীঠ রচন1 করিয়াছিল, সেই “আসলতুমার জমা” ও মানপিংহের তরবারি 

বাঙ্গালীকে ক্রমে ক্রমে বীধ্যহীন করিয়াছিল। “আসলতুমার জমা, 

যখন ভৌমিকদিগকে স্বাধীন বুপতির উচ্চপদবী হইতে সাধারণ 'জমীদার, 

শ্রেণীর অন্তর্গত করিয়। দিল, তখন ক্ষুত্ত ক্ষুদ্র জমীদার কর্তৃক বঙ্গভূখি 
পরিপ্লাবিত হইল । তাহাদেরও সৈন্য ছিল, তীহারাও আবশ্যক মত সেন! 
দিয়া সম্রাটের সাহায্য করিতেন, কিন্ত পূর্বের ন্যায় সে স্বাধীন প্রতুশক্তি 
আর থাকিতে পারিল না। রাজা মানসিংহ ও রাজপুতাদি যোদ্ধ- 

পুরুষদিগের শাণিত খড়গ সর্বদা ভৌমিক ও জমীদারদিগের মস্তকের 
উপর বিলম্বিত থাকিয়া তাহাদিগকে আর শক্তিসঞ্চয় করিতে দিল 

না। সে খড়গকেও উপেক্ষা করিয়া বঙ্গবীর মোগল-শক্তির সহিত 

অনেকবার প্রতিছবন্দিতা করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন--মোগল-সেনাপতি- 

গণ বহুরুধিরপাত ও লাঞ্চনার পর অনেক আয়াসে বঙ্গের জীবনীশক্তি 

মোগলের অসি ও 

আসলতুমর জম! 

(১) 7%77/2/2-4-44%647727/2 2 2011100 ড০01. ডা], 0,1০9. 

অপর ছুইজন মোগল সেনাপতির নাম ইব্রাহিম আৎক1 এবং দলপৎ্রায়। 



ক্ষীণপুণ্য তারকা ৩০৫ 

হরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, কিন্তু বঙ্গদেশ সম্পূর্ণরূপে মোগলের 

শাসনাধীনে আনিতে পারেন নাই--প্রকত প্রস্তাবে বাঙ্গাল! স্বাধীনই 
ছিল! (১) সম্রাট আকবর বঙ্গের বাধিক রাজকর ১০৬৯৩১৫২ টাকা ৰ 

বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কোন দিনই এই টাক। সম্পূর্ণ-| 

রূপে আদায় করিতে পারেন নাই । (২) | 

এগার-সিন্ধু, একডালা, রণভাওয়াল, দে ওয়ানবাগ, রাঙ্গামাটী, মশ্বাদি, 

সোনাকুণ্ড বা ত্রিবেণী, হাজিগঞ্জ, প্রভৃতি ছুর্দ এক দিন ইশা খ' 

কর্তক স্থরক্ষিত থাকিরা বাঙ্গালীর রণলিপ্লার ও 

শৌধষ্যের পবিচয় দিয়াছিল বটে, কিন্তু এখন তাহাদের 

ইতিহাস জনপ্রবাদেব মহিত দিশ্রিত হইয। মধ্য।দ। হারাইয়াছে। এগার- 

সিন্ধুর ছুর্গমূলে মানসিংহেব সহিত ইশা খাব বে দ্বৈরথ সমর ঘটিয়াছিল 

তাহা তাহাব বীরকাহিনীকে গৌরবোজ্ৰল করিয়। রাখিয়াছে। 

ইশা খার অন্তপস্থিতিতে মানলিংহ এগার-সিন্ধু দুর্গ অবরোধ করিয়া- 

ছিলেন। ইশ! খা যুদ্ধেব জন্য প্রস্তুত হইয়া আমিলেন। মানসিংহের 

সেন! যুদ্ধে প্রবুন্ত হইল ন।। স্থির হইল, ইশ। খা ও মানপিংহে 

দ্বৈরথ সমর হইবে । নে সমরে ধিনি জয়ী হইবেন, রাজ্য তাহারই 

অধিকারে আসিবে । মানসিংহ ভাবিয়াছিলেন বাঙ্গালীর বাহুতে আর 

কতটুকু শক্তি আছে-__ইশা খাঁ অক্লেশেই পরাজিত হইবেন! কিন্ত 
নিজের শক্তির উপর বোধ হয় তাহার বিশ্বান ছিল না। তিনি 

স্বয়ং ছেরথ সমরে অগ্রসর হইতে সাহম না! করিয়া প্রথমে জামাতাকে 

দ্বৈরথ নমর 

সপ শপ ৮: ৮ পি ৯ তাস নি - শাদিশ শিস ০৮ পি পিছ পপ পনি 

(১) 2000 19:9511)00 0£ 73017521 19210 2 15010711721 90101155101 00 05 

01006071961), 7১৫ 00117165956191 16151051320 19661) 2/712422/ 

27226072277. 

--1৬01115 477157197০7 7/25/ 4717, ৮০0] 11502, 393, 

(২) (08705 2১021551501 (0020065 0 73007691. 

ন্ 9 



৩০৬ বাঙ্গালীর বল 

প্রেরণ করিলেন! ইশা খ! এ চাতুরী বুঝিতে পারিলেন না। যুদ্ধে 

মানসিংহের জামাতা নিহত হইলে পর মানসিংহ আত্মপারচয় প্রদান 

করিলেন। 

আবার যুদ্ধাবস্ত হইল । উভয় পক্ষের সেনাদল নিরুদ্ধ নিশ্বাসে সেই 

অপূর্বব অসিক্রীডা দর্শন করিতে লাগিল--বারেব হৃদয়ে রুধিবতরঙ্গ বহিতে 

লাগিল । এমন সময় মানসিংহের অসি দ্বিথগ্ডিত হইয। গেল । ইশা খার 

সৈন্তগণ হর্ষে গর্ধের সিংহনাদ করিঘ। উঠিল-__মে।গল-টৈন্ত দেখিল, মান- 

সিংহেন জীবননাশের সময় উপস্থিত হইয়াছে 1 (১) 

ইশ| খ। কাপুরুষ ছিলেন না__তিনি মানপিংহের কেশাগ্রও স্পর্শ না 
করিয়। আপন হন্তের শাণিত ক্লুপাণখানি মানসিংহকে দিতে চাহিলেন। 

লজ্ভিত, পরাজিত, ক্ষুব্ধ মানসিংহ সে অপি গ্রহণ করিলেন না। হশাখ। 

তখন অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া মল্লপ বুদ্ধ চাভিলেন। মানসিংহ 

তাহাতে ও সম্মত হইলেন না। বন্ধু বলিয়া-__বীর বলির। উশ। খার হস্ত 

ধারণ করিলেন । উভয় পক্ষেব মেনাদল তখন মহোলাসে জয় নিনাদ 

করিয়া উঠিল। মানলিংহ ইশা খাকে লইয়া সমটের নিকট উপস্থিত 

হইলেন । ইশ খা! সআাটু কতৃক দ্বাবিংশটা পরগণার অধীশ্বর বলিয়। 

গৃহীত হইলেন। বোধ ভয় এই জন্যই আবুল্-ফছল্ বলিয়া থ।কিবেন 

যে, ইশা খা দ্বাদশটি জমীদারকে নিজের অধীনে আনিয়াছিলেন | 

বাঙ্গালার ভৌমিকদিগের স্বাধানত|-সমরে ইশা খাই ছিলেন প্রধান 

নায়ক। কোন কোন এতিহাসিক বলেন-_নায়কত্বের এই গৌরব 

প্রতাপাদিত্যের প্রাপ্য নহে । উহ্বার প্রধান অধিকারী ইশ। খা । একথা 

ঠিক । প্রতাপাদিত্য যে কেবল মোগলের আন্ুগত্যই করিয়াছিলেন, 
এরূপ অভিমত বিচার-সহ নহে । 

হিন্দুর সোনারগঁ-পঠানের সোনারগ।-ভৌমিকের সোনারগার 
বা পা এপ শাপি্সা্পন্পাশ | পাপা শি শি শীপাাপপাপগশশািটিশীশিশশী্শী শীট শশী ৯৬ পাল পা 

নু শ৮৮। 

(২) 4০৮০০ -4418%-2827711106 ৮০1 ৮1, ৮১, 73. 



ক্ষীণপুণ্য তারকা ৩৩৭ 

চিহ্ন আর নাই! হিন্দু ও পাঠান নৃপতিদিগের শেষ আশ্রয়স্থল--. 
মুসলমান গীব ও ফকিরের মিলনক্ষেত্র সোনারগার 

গৌরব-রবি, সোনাকুণ্ড দুর্গের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই 

চিরদিনের জন্য অস্তমিত হইয়াছে । সোনামণির চিতাভস্ম তপ্ত থাকিতে 

থাকিতেই চীদপুরপতি বদ্দের এই অংশ লুনব্যস্ত করিয়াছিলেন__ 

তাহাদের চরণচিহ্ন অন্ঠসবণ করিঘা মগদস্থ্য বঙ্গে প্রবেশ করিয়াছিল । সে 

ইশ| খার কোন চিহ্ন নাই, সেই সোনামণি এখন বিস্বৃত!-_বঙ্গেব সেই 

শেষ হিন্দুনপতিরও কোন চিহ্ন আর সোনারগীয়ে নাই । পাঠান বা 
মোগলের চিহুও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে । এখন আছে একটা ভগ্ন 

সিংহদ্বর ও বিস্বৃত সোনারগায়েব বিলুপ্ুপ্রায় শ্রশান! এখন মগরা- 
পাড়ায় ক্ষুদ্ধ একটী হাটে সুবিখ্যাত মুন্নাসাহেব দরবেশের জীর্ণ সমাধিমাত্র 

বর্তমান রহিয়াছে । সন্ধার অন্ধকারে ক্ষুদ্র একটী দীপ তথায় জলিয়া 

জবলিয়। চারিদিকের অন্ধকাবই কেবল বুদ্ধি কবিযা থাকে । (১) 

চাদ ও কেদার রাম্ম যেমন অধুন। বিস্বৃত-উ'হাদিগের রাজধানী 

শ্রীপুবওতেমনি বিলুপ্ত । তাহাদিগের সেনানিবাস, 

কারাগার, বিচ'রশালা, কোষাগার প্রভৃতি সমন্তই 
ভীমদর্শন। পদ্মার কুক্ষিমধো স্থীনলাভ করিষা পদ্মাকে কী্িনাশ। নামে 

পরিচিত করিয়াছে । 

একদিন যাহা বঙ্গেব স্থৃবিখ্যা ত পোতাশ্রয় ছিল, একদিন পর্ত গীজ 

কার্ভোলিয়।স্ যেখানে যুদ্ধে ভগ্র রণতবীগুলি সংস্কৃত করাইঘ়্াছিলেন, 

হতভাগ্য শাহ স্তজা একদিন ভ্রাতৃক্রোধবহ্িতে 

বিদদ্ধ হইয়! যে স্থান হইতে জন্মের মত আরাকানে 
গমন করিয়। নিষ্ঠুরভাবে নিহত হইয়াছিলেন, রাল্ফ ফিচও সার জন্ 

সোনারগ। 

কীঙ্িনাশ! 

শ্রীপুর 

চি পাক শি ১উপীতিলিসপী 

(১) 7/6 29712766 ০ 2/% £2254277 ০41/৮7--7- 35 13150155910 

[, 0. ১.0, 7981, 



৩০৮ বাঙ্গালীর বল; 
সএসতসির সরি সি সস সিসি পির রর 

হর্বাট প্রভৃতি দরে থে স্থানের সম্পদ ও গৌরবের ক হিনী লিপিবদ্ধ 

কবিয়। গিয়াছেন-দুর্ত কালের প্রকোপে তাহার চিহ্ন পধ্যস্ত আর 

নাই ! 

আজিও পদ্ম!র তীরে সুন্দর কারুকাধ্যসমন্থিত, অধুনা বন্যলতার 

আশ্রয় যে স্থন্দর মঠ, উচ্চশিরে দণ্ডায়মান থাকিঘ| পূর্ববঙ্গের গৌরব- 

বিভবের কাহিনী স্মরণ করাইঘ। দেয়ব_আজিও 

যাহার উচ্চচুড়। বর্ষার স্ফীতবক্ষ। ভৈরবী পদ্মার 

বহুদুবস্থিত তীরভূমি হইতে চিত্রলেখার ন্যায় প্রুতীয়মান হয় দেখিয়াছি, 

ই এখন চাদরাথেব নাতশ্মশানের চিহ্ুরূপে বর্তমান থাকয়া, 

রাজাবাড়ীর মঠ 

বিক্রমপুরের শ্মশানস্থৃতি উদ্রিক্ত করিতেছে! তাহার ১১ ফিট বেধের 

কঠিন প্রাচীর আজিও দুবন্ত কালের হস্ত হইতে কোন প্রকারে আত্মরক্ষ। 

করিতেছে । (১) কেদ্রারপ্ুব এখন কেদাব বাধের রাজপ্রাসাদের স্থৃতি 

বহন করিয়! ভূগর্ভে নিহিত ইষ্টক বাশিকেই রায়-রাজভবনের ভগ্নাৰশেষ 

বলিয়া ঘোষণ| করে । (২) 

মোগল-সিংহের আম্মাভিমান থে শুধু কেদার রাযমেব নিকটেই পরাজয় 
প্রতাপাদিতোর গানিয়াছিল, তাহ। নহে । বঙ্গকবিব কাব্যে ধাহার 

কাহিনী যুদ্ববর্ণন। অমব হইয়। আছিও গৌড়বাসীকে 

সমরক্ষেত্রের সেই__ 

“ধু ধৃধৃধূধূ নৌবত বাজে। 

ঘন ভোগ্ঙগ ভম্ ভম্, দামামা দম্দমূ্ 

ঝনর ঝম্ ঝম্ ঝাজে।” (৩) 

(৯) রাজাবাড়ীর মঠ আর নাই__পদ্মাগর্ভে গিয়াছে। 
(২) /. 4.5, 2.১ ০. 3১ (1874)-1১, 2০2. 

1254 0 44/22%£ 24072477125 2% 1/%2 10404 2029529%-- 0১, 24. 

€৩) অন্নদামন্বল- ভারভচন্ত্র রায় গুণাকর । 



ক্ষীণপুণ্য তারকা! ৩০ 

শুনাইতেছে, সেই প্রতাপাদিত্য এবং তাহার পুত্র উদয়াদিত্যের নিকটেও 

সিংহের পরাজয় ঘটিয়াছিল। প্রতাপের দশ সহল্্র অশ্বারোহী ও “যোড়ষ 

হন্কা” হস্তী বাঙ্গালীর জন্য বীরত্বগৌরব অজ্জন করিয়াছিল 1 শুনিতে 

পাওয়া যায় হাব “বায়ান্ন হাজার ঢালী” এবং “একান্ন হাজার” তীরন্দাজ 

ও “মুদশ প্রাপাঁদিইন্ড” বহু সৈন্ত ছিল। ক্ষিতীশ বংখাঁবলী চরিতে” এ 

কাহিনী লিখিত বহিযাচ্ছে। ইহার মধ্যে বে অততযুন্তি নাই তাহ। বলি 

না। কিরূপে এই বঙ্গদেশ হইতেই প্রতাপাদিত্য এক বিপুল বাহিনী 

সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সে উতিহাম এখন অনেকের নিকটেই স্থপরিচিত। 

কিরূপে স্ধ্যকান্ত গুহ গ্রতাপপিং5 দক্ত, শঙ্কব চক্রবর্ত, কালিদাস রায়, 

রঘু, স্থগ!, মদন মাল প্রর্তিতি বীবগণ বঙ্গবাহিনীর পরিচালন-ভার গ্রহণ 

পব্বক, স্রনিপুণ বণকৌশলে বাঙ্গালাব গ্রতাপকে দিলীর নিকটেও দুঃসহ 

করিয়। তুলিয়াছিলেন, সে কাহিনী কিছুদিন পূর্বেব৪ বাঙ্গালীর নাট্য- 

শালায় পধ্ন্ত গীত ভইয়াছে। শ্সার ফছুনাথ সরকার মৃহাঁশঘ আলাউদ্দীন 

ইস্ফাহানী শিতাব খ। নামক লেখকের তন্তলিখিত পুঁথি বহাঁর-স্তান্-ই- 
ঘাইবী অবলম্ধনে প্রতাপাদিত্যেব পতন শীষধক যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন. 

তাহ] হইতে জান। যায়, সে সময়ে “প্রতাপাদিত্যের মত ঠৈন্তা ও অর্থবলে 

বলী রাজা আব বঙ্গদেশে নাই। তাহার যুদ্ধসাম গ্রীতে পর্ণ প্রায় ৭০০ 

নৌকা, বিশ ভাজার পাক (পদাতিক সৈন্য) এবং ১৫ লক্ষ টাকা আয়ের 

রাজা” ছিল। (২) বল! বান্তল্য, প্রতাপাদিতোোব সেন! বাঙ্গালীই ছিল । 

প্রতাপাদিত্যের রণতরী তখন সাগরদ্বীপে, চণ্তীকানে, ছুধলী ও 

চকশ্রীতে বিপুল শক্তির পরিচর প্রদান করিয়াছিল; তাহার কুশলীর 

কম্মশালায় নিশ্মিত কামান ও বন্দুক যে অনল বর্ষণ করিত, তাহা দিজীর 
রাজসিংহাসনকেও স্পর্শ করিয়াছিল! পর্তুগীজ রুডা তাহার গোলন্দাজ 

সৈন্যের অধিনায়ক ছিলেন । আজিও মুকুন্দপুর প্রভৃতি বহু ছুর্গের জীর্ণা- 

(১) গ্রবানী-_কাত্তিক ১৩২৭ | 
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বশেষ প্রতাপের ও বাঙ্গালীর বাহুবলের পরিচয় দিয়া থাকে । আজিও 

রাজনগরী ঈশ্বরীপুরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে কক যখন হল চালন। করে 
তখন লৌহমণ্ডিত প্রস্তর-গোলক উখিত হয়। দুর্গের এক প্রান্তে 

কিছুদিন পূর্বেবও বনু পরিমাণে লৌহ দেখা গিয়াছিল বলিয়া শুনিতে 
পাওয়। যায়। (১) দাষৃদের পলায়নকালে যখন শ্রহরি তাহার বহু অর্থ 

লইয়া কাননের আশ্রয়ে আত্মরক্ষ। করিতেছিলেন, তথন কে জানিত 

যে, তাহারই পুত্রের গৌরবে একদিন বঙ্গভূষি গৌরবান্িত হইবে ? ক্রমে 
শক্তি সঞ্চয় করিষা প্রতাপ পার্শ্ববন্তী ভূম্বামিদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে 

লাগিলেন_যুদ্ধে পরাজিত করিয়। তাহ!দের বাজ্য কবতলগত কবিলেন। 

তাহার পর এমন দিন আমিল খন প্রতাপের বাক্প্রানাদে স্বাধীনতার 

জয়ধ্বজ। উড্ডীন হইল--তিনি দিল্লীর সম্মাটুকে ও উপেক্ষা কবিতে ভয় 

করিলেন না। যাহাদের উপর নির্ভর করির। প্রতাপ ইহা কবিতে সমর্থ 

হইয়াছিলেন, তাঁহার। সকলেই বঙ্গবীর-তাহারাভ প্রতাপেব শক্তি এরূপ 

দুর্জয় করিয়। তুলিয়াছিল থে, ২২ জন মৌগল-আমীর তাহাব সহিত যুদ্ধ 

কাঁরতি আপিয়া পরাজিত € নিহত হইয়াছিলেন ! ঈশ্বরীপুবের টেঙ্গা 

মস্জেদের নিকটে আজিও কতকগুলি গঞ্ভ দেখিতে পাওয়। যায়। জন- 

প্রবাদ ইঙ্গিত করে ফে, প্রতাপ ঘষে সকল ঘোগল সেনানায়কদিগকে যুগে 

নিহত করিয়াছিলেন, গন্ত গুলি তাহাদেরই সমাধি । (২) 

যশোহরের নিকটবর্তী মৌতল।ষ প্রভাপেব সহিত মোগলের যে 

ভীষণ যুদ্ধ ঘটিয়াছিল, মোগল কোনদিন তাহা বিস্বৃত হইতে পারে 

নাই । পূর্বেই বলিয়াছি, সহচব দ্বাবিংশজন 

আমীরের রুধিরআোতে বাঙ্গালার যুদ্ধক্ষেত্র সেদিন 
কদ্দিমাক্ত হইয়াছিল! । প্রতাপাদিত্যের পুত্র উদয়াদিত্যের অসামান্য 

শ পাপী 

প্রতাপের পরাজয় 

( ১) 27/227/2 2725/৮201 (৮022242771১, 174, 

(২) 4221. 175. 



ক্ষীণপুণ্য তারকা ৩১১ 

রণ-কৌশল সেদিন শত্র-মিত্র উভয়কেই চমত্কৃত করিয়াছিল । সমভূমে 

যুদ্ধে পরাজিত হইঘ্। প্রতাপ যখন রুধিরাক্ত দেহে যশোহর-ছুর্গ মধ্যে 

আশ্রয় লইলেন, তখন মোগল-সৈন্য দুর্গ অবরোধ করিল। মোগলের 

কামানের গোল। বৃষ্টির ধাবাব ন্যায় হুর্গ মধ্যে পতিত হইতে লাগিল । 

প্রতাপ অবরুদ্ধ দুর্গদ্বার মুক্ত করিলেন এবং যশোরেশ্বরীর চরণপপ্ম 

স্মরণ করিয়। ক্ষিপ্নু শক্রপাগবে ঝম্প প্রদান করিলেন। তখন-- 

ঘোড়ায় ঘোড়াঘ, যুঝে পায় পাষ 

গজে গজে শুণে শুগে 

লৌয়াবে পোযাবে থর তরবারে 

মালে মালে মুণ্ডে মুণ্ডে ॥ 

নঁ ১ সং 

ভালাঘ ফুটিয়া পডিছে লুটিঘ] 

গুলিতে মবিছে কেহ । 

গোলায় উড়িছে, আগুনে পুড়িছে 

তীরে কেহ ছাড়ে দেহ ॥ 

পাতশাহি ঠাটে কেব। কবে আটে 

বিস্তর লব্কর মারে। 

বিমুখী অভয়া, কে করিবে দয়! 
প্রতাপ আদিতা হারে ॥৮ (১) 

প্রতাপাদ্রিত্য পরাজিত 5 বন্দীকৃত্ত হইলেন এবং দিল্লীর পথে 

কাশীধামে তন্গত্যাগ করিলেন । বনাকীর্ণ দুর্গাদির চিহ্ন, ১৯০৭ সালে 

কলিকাতায় প্রদশিত বুহৎ বুহৎ কামানের গোল। 

এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদের রমেশ-ভবনে সত্ব 
প্রতাপের স্মৃতি 

(১) অন্রদামঙ্গল--ভারতচন্্র রায় গুণাকর। 

শীলা ৯ শশী শশা 
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রক্ষিত তিনটা ও প্রস্তর-গোলক মাত্র এখন সেকালের বঙ্গবীরের স্বৃতি র ক্ষ 

করিতেছে । একদিন এমন ছিল যখন তীহারই-_ ০ 

“কামানের ধূমে তম রণভূমে 

আত্মপর নাহি শুঝে 1” (১) 

বাঙ্গালীর কয়েকজন খ্যাতনাম! এতিহাসিকদিগের নান। চেষ্টা সত্বেও 

দ্বাদশ €ভীমিকদিগের ইতিহাস অন্ধকাবে সমাচ্ছন্ন হইয়াই আছে। 

স্থানে স্কানে আলোকে দুই একটী কিরণপাত 

হইয়াছে মাত্র, কিন্ধ সেই নামান্য আলোকে দূর 

নিকট হয নাই এবং নিকটও অনেক স্থলে অস্পষ্ট 

প্রত।প।দিতোর 

ইতিহাল 

হইয়াই আছে । বাম রাম বঙ্গব “প্রতাপাদিতা-চরিত" ১৮০১ খুষ্টাব্ডে 
প্রথমবার প্রকাশিত ভয়। বাঙ্গালাব জাতার উতিহাস রচনার উহ্াই 

প্রথম পাদগীঠরূপে গৃহীত হইতে পাবে । পববর্জীকালে রায়গুণাকরের 

অন্নদামঙ্গলফে অবলম্বন করিঘ। প্রতাপ।দিত্যেব ঘে কাহিনী প্রচারিত 

হইয়াছিল, অনেকদিন পধ্যন্ত উহাভ প্রতাপের সত্য ইতিহাসন্ধপে 

পরিচিত ছিল । সেই কাহিনীর উপর নিভর করিধ। বাঙ্গালাব প্রথম 

বীরকাহিনী বঙ্গের রঙ্গমঞ্চে যে উদ্দীপনার সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা এখন 

বিলুপ্ত হইয়াছে । 

প্রার কুড়ি বংসর পর্ধে বহার-স্ত।ন্-উ-ঘাইবী নামক একধানি 

হস্তলিখিত পুঁথির সন্ধান পাইয়। স্যবু যুনাথ সরকার মহাশয় উহার 

সারাংশ প্রচার কবিয়। বাঙ্গালার এতিহাসিক মাত্রেরই কৃতজ্ঞতার পাত্র 

হইয়াছেন, এই প্লুথি খানি ৬৫৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হইয়াছে। প্রত্যেক 

পৃষ্ঠায় কুডিটী করিয়। লাইন আছে। ইহ। হইতেই পুথির আয়তন 

সম্বন্ধে একটা ধারণ। হইবে। আলাউদ্দীন ইস্ফাহানী শিতাব খা, 
“ঘাইবী” এই ছদ্মনাম গ্রহণ করিয়। গ্রন্থের নাম  বাখিয়াছিলেন_ বহার- 
০ শক্জ »। শান 77745 টি 

$১) অন্নদামঙ্গল-_ভারতচন্ত্ রা রায় গুণাকর । 

৮০ শট শে 
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স্তান্ই-ঘাইবী।, ১৬০৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬২২ খুষ্টা পর্যন্ত সুদীর্ঘ 

পঞ্চদশ বর্ষের বাঙ্গালার ইতিহাস,__অর্থাৎ “বাঙ্গালার সমস্ত জমিদারদের 

সহিত মুঘলরাজের সংঘর্ষের--” বিবরণ এই গ্রন্থে পাওয়া যার। এখন 

দেখ! যাইতেছে, রামরাম বস্থুর “প্রতাপাদিত্য চরিত” অনেকাংশে 

বহার-স্তানেব” বর্ণনার অন্ররূপ-_অন্নদ। মঙ্গল” কবি-কাহিনী। 

ভারত সম্রাট আকববের রাজত্বকালে মানসিংহ বাঙ্গালার সুবাদার 

হইয়াছিলেন। ইহ। ১৫৮৯ খুষ্টাব্বেব কথা । “িক্বলনামা, নামক 

এতিহাসিক গ্রন্থ হইতে জানিতে পারা যায় যে, ১৬০৬ খৃষ্টানদের 

মধ্যভাগে কুক্তবউদ্দীন খা! ম।ননিংহের স্বাদারী-গদীতে প্রতিষ্ঠিত 

হইয়াছিলেন। “ঘাইবীর” বর্ণনা হইতে দেখ। যায় ঘে, প্রতাপাদিত্য 

১৬০৯ খৃষ্টাব্দে এবং তাগার পব পব্যন্তও জীবিত ছিলেন এবং রাজসাহী 

জেলার নাটোর মহকুমীব প্রধান নগর নাটোব হইতে ১৫ মাইল উত্তরে 

বজ্রপুব নামক স্থানে প্রতাপের সহিত নবাব ইস্লাম খার সাক্ষাৎ 

হইরাছিল। প্রতাপ ৬্টা হাতী, কপুব, অগ্ুরু, ও নান। মূল্যবান বস্ত 

এবং বহু অর্থ উপটোৌকন দিয়। স্থবাদাবকে তুষ্ট করিয়াছিলেন। সুতরাং 
প্রতাপার্দিত্য কখনই মানসিংহের নিকট যুদ্ধে পরাজিত ও তৎক্তৃক 

রন্দীকৃত হন নাই । মানসিংহেব সহিত প্রতাপের যুদ্ধ ঘটে নাই, এবং 

মোগলের সঙ্গে বাঙ্গালার জমীদাবদের সংঘধষে প্রতাপ মোগলের পক্ষ 

অবলম্বন করেন নাই বাঁলয়াই শেষে নিজে মোগল কর্তৃক আক্রান্ত 

হইয়াছিলেন। বাঙ্গালার ভৌমিকদিগের মধ্যে তীব্র আত্ম-কলহের 

স্থষ্টি করিম! একে একে প্রত্যেককে হীনবল করিয়া ফেলা__-এই ভেদ- 

নীতিই ছিল মোগলের আমলের প্রধান রাষ্ট্রনীতি । বাঙ্গালার 

ভৌমিকগণ সেই নীতির ফাদে পড়িয়া যে ভাবে সর্বস্ব হারাইয়াছিলেন 

এবং প্রকৃত প্রস্তাবে তখনও স্বাধীন বাঙ্গালাকে পরাধীন করিয়াছিলেন 

সে কাহিনী বর্ণনা করিবার স্থান এই গ্রন্থ নহে! ভৌমিকদের-মধ্যে, 
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পা সির 

শপ পাস লাশ শি লা 

ধারা : প্রথম ম হইতেই ৫ মোগলের অভিন্ধি বুঝিতে পারি! সতর্ক 

হইয়াছিলেন এবং স্বাধীনতা-সমরে লিপ্ত হইয়াছিলেন, বন্ধু শ্রীযুক্ত 
নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় প্রায় দশ বৎসর পূর্বের “বিচিত্রা” নামক 

মাসিক পত্রে ( বিচিত্রা--১৩৩৫ ) কতকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়া দেখাইয়া- 

ছিলেন যে, স্বাধীনতালিপ্দ, সেই কয়েকজন ভৌমিক ছিলেন__পাঠান 
ওস্মান্, মন্থম কাবুলি, ইশ খা এবং কেদার রায়। তিনি বলিযাছেন, 

“জাহাক্গীবের সময়ে বঙ্গেব স্থবাদার ইস্লাষ থার সেনাপতিগণের সহিত 
প্রতাপ লডিয়াছিলেন বটে এবং লডিযা বন্দীও হইয়াছিলেন, কিন্তু সে 

নেহাতই আ'ত্মরক্ষার্থে-*-৮ (১) 

“বহার-স্তানে আমর। প্রতাপাদিত্যের থে ইতিকথ। পাই তাহা 

হইতে ইহাই মনে হয় যে, প্রতাপও বাঙ্গালাব অন্যান্য ভৌমিকদিগেব 

ন্যায় প্রথম হইতেই বুঝিয়াছিলেন যে, মোগলের ভেদ-নীতির বিষময় 

ফল ভৌমিকদ্িগের উচ্ছেদসাধন ও বাঙ্গালাকে মোগলেব মুষ্টিমধ্যে 

আনয়ন। প্রতাপ যদি সে সময়ে বাঙ্গলার প্রসিদ্ধ ভৌমিকদিগের সহিত 

মিলিত হইয়। মোগলকে বধ! দিতেন, তাহ। হইলে বঙ্গজয় কর। মোগলের 

পক্ষে সম্ভব হইত না। কিন্তু প্রতাপ নিজেকে বচাইয়া চলিতে লাগিলেন 
-মোগলের সহায় হইলেন না বটে, কিন্তু শন্রও হইলেন না। 
প্রতাপের এই দুর্বল অদ্ববদর্শী ও স্বার্থপর নীতিউ তাভার কাল 

হইয়াছিল। 

পূর্বেবে বলিয়াছি যে, ১৬০৯ খৃষ্টাব্দে স্মবাদার ইস্লাম খ। বখন 

রাজমহল হইতে গোয়াসে এবং গোয়াস্ হইতে বজ্রপুরে আসিয়াছিলেন, 

তখন প্রতাপ বহু উপঢৌকন বহন কবিয়া সেইখানে উপস্থিত ভইয়া- 

(১) বঙ্গীয় হিরা ্বার্থীনতা-সমর- শ্রীযুক্ত নলিনীকাস্ত ভট্টশালী এম্ এ। 
বিচিত্রা, বৈশাখ--১৩৩৫। 
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ছিলেন এবং স্থুবাদ|রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন । ইনার পূর্ব্বেই 

প্রতাপ তাহার পুত্র সংগ্রাম-আদিত্যকে রাজদূত শেখবদীর সহিত 
রাজমহলে সুবাদারের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন । 

এইভাবে স্ুবাদার-সম্পূজনেব ব্যাপার আলোচনা কবিলে ইহাই মনে 

হয় যে, প্রতাপ তীহার বিরুদ্ধাচবণ করিবার জন্য অন্ততঃ প্রকাশ্টে 

প্রস্তুত ছিলেন না! । 

বজপুরে 'প্রতাপের সঙ্গে শবাদাবের সাক্ষাৎ ঘটিল। স্ুবাদার 

তাহাকে যথাযোগ্যবূপেই অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন__“তাহার পব এই 

সর্তে তীহ্াাকে বিদাঘ দিলেন যে, দেশে ফিরিয়া তাহার পুত্র ও যুদ্ধ- 

নৌকাগ্ুলি বাদ্সাহী নওযারার সভিত যোগদান করিতে পাঠাইবেন, 

এবং যখন বর্ষার শেষে নবাব স্বয়ং ভাটাপ্রদেশের জমিদারদিগের বিরুদ্ধে 

যাত্রা কবিবেন, তখন প্রতাপ স্সৈন্যে বাদ্সাহী সেনাপতিদের সহিত. 
মিলিত হইয়। যুদ্ধ কবিবেন। প্রথমতঃ প্রতাপ কনিষ্ঠ পুত্র সংগ্রাম- 

আদিতোর সহিত ৪০০ বণপোত পাঠাইবেন, এবং বর্ষা শেষে স্বয়ং আরও 

একশত নৌক] ( একুনে পাচ শত ), এক হাজার অশ্বারোহী এবং বিশ 

হাজার পদাতিক সৈম্ত লইঘা আন্দল খ। ( ব্তমান নাম আভিয়াল্ খা) 

নদীর পথে গিয়া শ্ীপুব ও বিক্রমপুর আক্রমণ করিয়া ভাটার জমিদার 

মুসা খ। মস্নদ্-ই-আলাকে ব্যতিব্যস্ত করিঘ| তুলিবেন।” (১) 

নবাব-সম্মেলনকালে তাহাকে তুষ্ট করিবার জন্য প্রতাপ এই সকল 

সর্ভই স্বীকার করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। তুষ্ট হইয়া নবাব ইস্লাম 
খা প্রতাপকে “ইনাম্” দিতে ভূলিলেন না; তখন পধ্যন্তও স্বাধীন শ্রীপুর 

ও বিক্রমপুর ইনাম স্বরূপ প্রদত্ত হইয়া গেল! আর প্রদত্ত হইল-_ 
রত্বুখচিত ছোরা, খেলাৎ, তিনটা হম্তী, কয়েকটা অশ্ব এবং বাদ্শাহী 

(১) প্রতাপাদ্দিত্যের পতন--স্তর যছুনাথ সরকার ! প্রবাসী, কার্তিক-_-১৩২৭। 
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ঠাট 'নক্কড়া”। রাজমান্ লাভ করিয়া প্রতাপ ঘশোহরে ফিরিলেন বটে 
কিন্ত তিনি মনে মনে “নিশ্চয় জানিতেন যে, বারোতু ইয়া ও উদ্মানকে 

জয় করিবার পর মুঘল-সৈন্ত তাহার উপর পড়িবে, স্থতরাং উহাদের 
ৎসের সাহাধ্য করা৷ তাহার পক্ষে আত্মহত্য। হইবে 1৮ (১) 

রাষ্্রনৈতিক-চাতুষ্য স্বরূপ প্রতাপ নবাবের নিকট মুখে মা যে পণে 
হইয়াছিলেন, সে পণরক্ষার জন্য কাধাকালে আদেৌ চেষ্টিত হইলেন 

না। মোগলের সহিত সংঘর্ষ যদি কোন মতে এড়াইতে পার! যায় 

ইহাই ছিল তাহার উদ্দেশ্য £ সে জন্য াহাকে স্বদেশদ্রোহী বলিতে 

পারি ন। এবং এ কথাও বলিতে পারি না বে, প্রতাপ প্রথম হইতে 

মোগলের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন বা মোগলের স্বপক্ষে যুদ্ধ 

করিয়াছিলেন । (২) 

নবাব ইস্লাম খ| প্রতাপের চাতুরী প্রথমে হয়ত বুঝিতে পারেন 

ই, কিন্তু যখন দেখিলেন প্রতিশ্রুত সাহ।য্য যশোহর হইতে আসিল ন।, 

তখন তিনি নিজেই ভৌমিকদলনে অগ্রসর হইলেন। ক্রমে ভাটার 

মুসা খ। ও অন্যান্ত ভৌমিকগণ ঘোগলের বশ্যত। ম্বাকার করিতে 

বাঁধ্য হইলেন । প্রতাপের তখন উচিত ছিল, ভৌমিকদিগের সহিত 

মিলিত হইয়। বাঙ্গালার স্বাধীনতার জন্য রণে অবতীর্ণ হওয়।! সে. 

কর্তব্য পালন না করিয়৷ প্রতাপ দূন হইতে ভৌমিকদিগের পরাজয় 
দেখিতে লাগিলেন! “ইস্লাঘ খার এই সব বিজয়ের পর প্রতাপের 
চৈতন্য হইল |” ইহাকেই বলে “ভূতে পশ্যন্তি বর্বরাঃ ১ প্রতাপ যখন 
বুঝিলেন যে, এইবার তাহার পাল!_তিনি তখন আন্মরক্ষার কারণে 

“পূর্ব অপকর্মের জন্য অনুতাপ বি নিজ পুত্র সংগ্রাম- সিভি 
শালী» শশা শশা 

(১) প্রতাপ। দিতোর পতন-__স্তর যছনাথ সরকার। প্রবাসী, কান্িক_১৩২৭ | 
(২) 106 10 উজ হেন (0খা 9১590 /৯0)111) 29227 ১ 

ভারতবর্ম-_ফাল্ুন, ১৩৩৭ । 

ধা 
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শা? সিল লী তি লাস্মিলিতি লা সি পিসি লাস পাপিয়া 

৮০ খানা রণপোত সহ নবাবের নিকট পাঠাইলেন এবং ক্ষমা চাহিলেন। 

ইস্লাম খাঁ রাগে আজ্ঞা দিলেন যে মীর-ইমারৎ ( গৃহ নিশ্মাণের অধ্যক্ষ ) 

&৮০ খানা নৌকায় কাঠ, খড, ইট, পাথর বহিয়া বহিয়। এগুলি 

'ভাঙ্গিয়। ফেলুক 1৮ (১) 

স্থবাদারী ক্রোধেব ফল ফলিতে বিলম্ব হইল ন|।। প্রতাপ যাহা 

এড়াইতে চাহিয়াছিলেন তাহাই আসিয়। তাহার উপর চাপিয়। পড়িল! 

স্রবাদারের সেনাপতি “ইনায়েৎ খার অধীনে এক প্রকাণ্ড সৈম্য্ঘল, 

অগণিত অশ্বারোহী ও পদাতিক, ৫০০০ বর্ক-আন্দাজ, ৩০৭ রণপোত 

এবং অনেকগুলি তোপ দির।” সুবাদার “তাহাকে যশোহর প্রদেশ জয় 

করিতে পাঠাইলেন | মুসা খ। ও অন্তান্ বাধ্য জমিদারগণ নিজ নিজ 

নৌকা ও সৈন্ত সহ বাদ্শাহী অভিযানে থোগ দিল। গঠিক সেই সমরে 

অপর একদল বাদ্শাহী সৈম্ত বগ্লার জমিদার ( কন্দর্পের পুত্র ) 

রামচন্দ্রকে জঘ করিবার জন্য সৈয়দ হৃকঠমের অধীনে প্রেরিত হইল। 

আর ২০০০ বর্ক-আন্দীজ ও ৪০০ নৌক। অনেকগুলি ওমরা সহ উস্মান 

খার গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য “বার সন্দুর' নামক স্থানে বসিয়! 

রহিল--প্রতাপ যেন কোন দিক হইতে সাহাযা না পান। ( এদিকে ) 

ইস্লাম খঁ। স্বয়ং ঘোড়াঘাট হইতে ঢাকা গেলেন ।” (২) 

প্রথম যুদ্ধ হইল প্রতাপের পুত্র উদয়াদিত্যের সঙ্গে । খোজা কমল 

ছিলেন তাহার অগ্রবত্তী সেনার সেনাপতি | কোষা, বলিয়া, বেপারি, 

পাল, ঘুরাব (71080050266 217৭. 580. 190905 ), পশ্তা, 

জলিয়া, মাচোয়া প্রভৃতি নানা রকমের বহু রণতরী লইয়া তিনি যুদ্ধে 

নিযুক্ত হইলেন; কিন্তু সৈন্তাধিক্যবশতঃ নৌবাহিণী শৃঙ্খল! হারাইয়া 
শশা পপ ৯ ৮ পিপিাশীস্পী জক্ষাণ তি ০ ভি ৮ পিএ সপ সিশিশ ৈ স্পা স্পা - শা. টাটা পাপী শপ ম্পিস ক 

(১) প্রতাপাদিত্োর পতন-স্তর যছুনাথ সরকার । প্রবাসী-_কার্তিক, ১৩২৭ | 

(২) প্রতাপাদিত্যের পতন--স্তর যছুনাথ সরকার । প্রবাসী, কার্তিক_-১৩২৭।, 
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পরাজয় লাভ করিল। অনেকগুলি রণতরী তোপ সহ ধর পড়ির' 

মোগলের হস্তগত হইল। উদয়াদিত্য কোনরূপে পলায়ন করিয়া প্রাণী 
বাচাইলেন। 

বিজয়ে উল্লসিত মোগল-সেনা তখন জযনাদে অগ্রসর হইয়| দুই 

পার্থ হইতে যশোহর আক্রম্ণ কবিবাব আয়োভন করিল । প্রতাপাদিত্য 

সংবাদ পাইয়া যুদ্ধেব জন্য প্রস্তত হইলেন । এখন তিনি বেশ বুঝিলেন 

যে, তাহার ভীরু-নীতির ফল ফলিতেছে ! মূল্যবান খেলাৎ, রত্র-খচিত 

ছোরা প্রভৃতি এখন তাহার জালীর কাবণ হইল ! 

প্রতাপ দেখিলেন,__ভাটার মুস| খ। ও বাঙ্গালার অন্যান্য ভৌমিকগণ 

স্বাদাবের বশ্ততা স্বীকার করিয়! তাভার বিরুদ্ধেই অস্ত্র পরিঘাছেন-_ 

ভূষণার রাজ| শক্রজিৎ মোগলের পক্ষ লইরাছেন, উস্মান্ পরাজিত 

হইয়া বকাইনগর-ছুর্গ ছাডিয়। শ্হটের অরণো পলায়ন করিয়াছেন_- 

মোগলের ভেদ-নীতি সর্বাংশেই সফল হইয়াছে! বহু বিলম্বে প্রতাপ 

বুঝিলেন-_তিনি অসহায়। 

প্রতাপ যুদ্ধে জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন । যিনি ছিলেন 

সেকালে নৌবলে বহুবলা, উদয়াধিত্যেব সঙ্গে মোগলের যুদ্ধে তাহার 
সেই বল তথন হীন হইয়াছে-রণতবীর অর্ধেকই আর নাই' 

কিছুদিন সময় সংগ্রহ করাব জন্য প্রতাপ প্রথমে একটা মিথ্যা সন্ধির 

ছলনাময় প্রস্তাব পাঠাইলেন। ইচ্ছা ছিল, যদি সময় পান তবে 
যশোহরের সন্নিকটে নৃতন একটা ছুর্গ তাড়াতাড়ি নিশ্মাণ করিয়া তথায় 
আশ্রয় লইবেন এবং মোগলদিগকে পরাজিত করিবার জন্য বল সঞ্চয় 

করিবেন। ছলনা ধর? পড়িয়। গেল এবং মোগলসেনাপতি ইনায়েৎ 

'খার বিপুল বাহিনী জলপথে ও স্থলপথে যশোহরের দিকে ধাবিত 

হইল। প্রতাপ তখন ছুগের মধ্যে হন্তী, বহু পদাতিক সেনা ও 

বৃহদাকার কামান সাজাইয়। অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ছুর্গের 
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বসা ছিপ ৪ 

এক  পার্শে ভাগরথী এবং অপর পার্ছে কাগরঘ।টা-থ খাল খরশ্রোতে 

দুর্গমূল ধুইয়া বহিয়! চলিতেছিল । সেই শ্তরোতে স্থানাস্তরে ভাসিতে- 
ছিল প্রতাপের রণতরীগুলি। 

মোগলে আর প্রতাপে যুদ্ধ বাধিল। মানসিংহ ও প্রতাপে নর-_ 
স্ববাদাবের সেনাপতি ইনায়েৎ খ। ও প্রতাপে। অন্নদামঙ্গলে এই 

যুদ্ধেরই বর্ণন| দেখিতে পাই । সেই মহাযুদ্ধে ছুই পক্ষের কামান 

গজ্জনে দিজ্বগুল আলোডিত হুইয়। উঠিল-_রক্তের নদী জলের স্রোতে 

মিশিল। কতকগুলি মোগল বীর প্রতাপেব অগ্নিবর্ষণ উপেক্ষ। করিয়! 

হস্তীপৃষ্ঠে কাগবঘাট।-খালে নামিল-_ইচ্ছা, খাল পার হইয়া ছুর্গ আক্রমণ 

করিবে। 

প্রতাপের আদেশে তাহার গোলন্দাজগণ কামানগুলির মুখ ফিরাইল 

_খালে অগ্িবুষ্টি আরম্ত হইল । ঘাহারা মৃত্যুপণ করে, কামানের সাধ্য 

কি থে তাহাদের অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করে। তাহারা মরে, শেষে 

মরিয়াই জিতিয়। যায় বলিয়া বিশ্বের বীরের সভায় তাহাদের আসন 

এত উচ্চে। মোগল সেদিন সেই উচ্চ আসন জয় করিবার জন্ত অকৃপণ 

হইয়। হৃদয়ের রক্ত ঢালিয়া দিল কাগবঘাটা খালে । মোগল-সেনাপতি 

মিঞ। সহন্ সেই রুধির-রঞ্জিত কাগবঘাটা খাল পার হইলেন--তীাহার 

প্রমন্ত হন্তীগুলি তখন গিরিবিচ্যুত গণ্ডশৈলবৎ ভীমবেগে ছুর্গের দিকে 

ধাইল-_দুর্গদ্বার আক্রমণ করিল । হতাহতে নরদেহের বিশাল বিশাল 

স্তপ গঠিত হইয! গেল সেখানে ! বাঙ্গ।লার প্রতাপ মোগল-সেনাপতিকে 

দেখাইলেন-_ প্রয়োজন হইলেই বাঙ্গালী বীর মরিতে জানে! অসম্ভবকে 

কেহই সম্ভব করিতে .পারে না- প্রতাপও পারিলেন না। এদিকে সংবাদ 

আপিল, নৌযুদ্ধে তাহার রণতরীগুলি বিধ্বস্ত হইয়াছে এবং মোগল 

নৌ-আরা ভাগীরথীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া ছুর্গের দিকে আসিতেছে ॥ 

প্রতাপ ছিলেন বীর । এমন দুঃসংবাদেও তিনি ভাঙ্গিয়া পড়িলেন না, 
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কারঘাটা ছাড়িয়া নব বল সংগ্রহের জন্য টা দেহে ঘশোহরের 

দিকে পলায়ন করিলেন। মোগলের জয়পতাকা উড্ডীন হইল- স্বাধীন 

বাঙ্গালার শ্বশীনে চিতানল জলিয়। উঠিল। রা 

যশোহরে আসিয়। প্রতাপ দেখিলেন, যুদ্ধে পরাজয় স্নিশ্চিত। 

স্ৃতরাং অনর্থক হত্যার শ্োত বৃদ্ধি করিয়া লাভ নাই বিবেচনা 

করিয়। একাকী প্রতাপ একখানি নৌকায় উঠিয়া নিঃশব্দে কাগরঘাটার 

নৃতন মোগল শিবিরে আলিয়া পৌছিলেন ! সঙ্গে ছিল মাত্র ছুই জন 

মন্ত্রী। ইনায়েৎ খা এই মৃত বৈরবীকে শিবিরে পাইয়। সসম্মানে 

অভিবাদন করিলেন । 

প্রতাপ আত্মসমর্পণ করিলেন। যশোহর-রাজ্য মোগলের অধিকারে 

আসিল । বিজয়ী মির্জী সনের সেনা দৈত্যেব মত গ্রাম হইতে 

গ্রামান্তরে ছুটিতে লাগিল । লুঠনেব পরিসীমা রহিল না__নারীমধ্যাদা 

লাঞ্তিত ও ধিত হইয়া হাম ভাঁয় করিরা রোদন করিয়। উঠিল। বীর 

প্রতাপের বীর পুত্র উদরাদিত্য প্রতিশোধ লইবার জন্য আবার যুদ্ধারন্ত 

করিলেন । কুশলী-ক্ষোত্রে কয়েকপিন ব্যাপী ঘে মহাযুদ্ধ ঘটিল তাহাতে 

যেমন মরিল মোগল-- তেমনি ঘরিল উদয়াদিত্যের বঙ্গ-সেনা। শেষে 

সেই মরণযজ্ঞে নিজেকে আহুতি দ্ঘাছিলেন রাজকুমার উদয়াদিত্য | (১) 

পূর্ব্বেই বলিয়াছি বঙ্গের দ্বাদশ ভৌমিকদিগের কাহিনী তমসাচ্ছন্ন। 
তাহারা সংখ্যায় যে মাত্র বার জনই ছিন্পেন, তাহ। নহে। ঘিশোহর- 

খুলনার ইতিহাস” রচয়িতা অধ্যাপক সতীশচন্দ্ 

মিআ্ মহাশয় বঙ্গে দ্বাদশ-ভৌমিকদের উদ্ভব 

সমন্ধে গবেষণাপূর্ণ আলোচন। করিয়। দেখাইরাছেন যে, “অতি প্রাচীন- 

কাল হইতে দ্বাদশ জন সামন্ত রাজের রর চলিয়। আসিতেছে। 
পপপেীশীটি শিস এ স্পেস শপ শীশীশীশিঁ শী ীীশিশশপপীি প্রবল শীশিশী শাক পপি শীট কীশাশীশশ শশী শিশিশী শী 

ক সি আদ সার 

র (১) প্রতাপাদিত্যের পতন--স্রর যছুনাধ সরকার প্রবানী। কর্ডিক ১৩২৭। 

দ্বাদশ ভৌমিকের উত্তৰ 
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সিল সি ছু লাসিপসিলিসি বা সিল এ লািলাছি তা 

মন্থসংহিতা প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে প্রধান বা মগুলেশ্বর রাজার পার্খবর্তী 

নান! সম্বন্ধযুক্ত দ্বাদশ প্রকার নৃূপতির উল্লেখ আছে (মন্ত্র 9১৫৫-৫৬)। 

প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থেও যে সকল প্রধান রাজার উল্লেখ আছে, তাহারা 

রাজসভায় আসিলেই সাধারণতঃ বারভূঞ। বেষ্টিত হ্ইয়। বসিতেন। 

( মাণিক গাঙ্গুলীর ধশ্মমঙ্গল, সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণ, ১৫১ প্ুষ্ঠা )। 

বাঙ্গালার মত আসামেও বার জন রাজা, ব। বার জন মন্ত্রী ন। হইলে 

রাজ্যশাসন ভইত না ।*****আরাকান, শ্যাম প্রভৃতি দেশেও গ্রধান 

রাজাব রাজ্যাভিযেক কালে, বার জন সামন্ত রাজ! ব৷ ভূঞার আবশ্যক 

হউত এবং উহাদের অভিষেক এক সময়ে সম্পন্ন হইত ।-:-** কতকগুলি 

প্রধান প্রধান ভূঞা বঙ্গে আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই উহ।- 

দিগকে বারভূঞ্| বলিত। প্ররুতপক্ষে তাহারা যে সংখ্যায় ঠিক বার 

জন ছিলেন এমন বোধ হয় ন1।” (১) বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী 

মহাশয় বলেন_-“আসামেব ইতিহাসে দেখা যায় যে, অধিরাজ-বংশ লুপ্ত 

হইলে বা অধিরাজ দূর্বল হইয়। পডিলে যে সামন্তরাজগণ রাজ্যময় ক্ষুদ্র 

ক্ষত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠ। করির। স্বাধীন হইয়। বসিতেন তাহাদেরই সাধারণ নাম 

ছিল বারভৃঞ। । ১৫৭৬ শ্রীষ্টাব্দের পর ( দ'য়্দের পতনের পর ) বাঙ্গালায় 

যখন ঠিক এ রকম অবস্থাতেই ভূঞাগণের অভ্যুর্থান ঘটে, তখন পধ্যস্ত 

বিশ্বসিংহ (কোচবিহার রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ) কর্তক দলিত আসামের 

বারভূঞ্াগণেব স্ৃতি তাজা ছিল ( ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ ) এবং 

সমান অবস্থাষ সমুখিত বাঙ্গালার ভূঞ্গণও আসামের ভূঞাগণের 

অন্ুকরণেই বাঁরভূঞা আখ্য। পাইয়াছিলেন ৮ (২) 

(১) যশোহর ও খুলনার ইতিহাস__২য় খণ্ড ২*-_-২২ পৃষ্ঠা। অধ্যাপক দতীশচন্ত্র 
মিত্র । 

(২) বঙ্গীয় ভৌমিকগণের স্বাধীনতা-সমর- বিচিত্রা, চৈত্র ১৩৩৪-_শ্রীযুন্ত নলিনীকাস্ত 
ভষ্টশালী এম্ এ। 

১ 
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মুসলমান-শাসনকালে বাঙ্গালার জমীদারী প্রথার আলোচন। করিলে 

দেখা যায় যে, সাধারণভাবে কয়েক শ্রেণীর উল্লেখযোগ্য জমীদার ছিলেন । 

ইহাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন-_প্রচীন, স্বাধীন ও করদ নপতিব্র্গ | 
তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ পূর্বাপর স্বাধীন ভূপরূপেই নিজ রাজ্য শাসন 
করিতেন-__মুসলমান-শামন মানিতেন ন|। ইহাদেব মধো কতক কতক 

আংশিক ভাবে মুসলমান-শাসন মানিষা লইয়াছিলেন-__কিন্ত স্বরাষ্ট্রে 
মধ্যে ছিলেন সম্পূর্ণ স্বাধীন। স্থৃতরাং এই সকল রাজাদের যথাবীতি 

সেন। ও হুর্গাদি ছিল। . 

দেশের অন্তবিপ্লবের স্থযোগ লইয়। কতকগুলি হিন্দু ও মুসলমান 

জমীদার আপন আপন অধিরুত বাজ্যেব সীম! বহু পবিমাণে বদ্ধিত 

করিয়াছিলেন । তাহাদের প্রতাপ এতহ প্রবল ছিপ খে, মুনলমান-শামন- 

কর্তারা তাহাদিগকে এড়াইতে পাবিলে আর খাটাইতেন না। তাহারাও 

্ব স্ব রাষ্ট্রে স্বাধীনভাবেই বাস করিতেন এবং মুসলম।ন কন্ত'দের রাজকর 

প্রদান করিতে প্রাধই বিস্বৃত হইতেন! ইহাদেবও সেন। ছিল, দুর্গ 
ছিল-_অস্ত্র-শস্ত্র ছিল । 

মুস্লমান-শাসনকালে যাহারা সুবাদারের বাজন্ব আদার করিতেন 

এবং প্রজাদের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে তাহাব বিচাব ও মীমাংস! 

করিতেন, তাহাদেব রাজপদের নাম ছিল “চৌধুরী” । 'এই চৌধুকীরা 
প্রীয় সকলেই হিন্দু ছিলেন। ইহাদের বংখপরেরা এখনও পথ্যস্ত 
চৌধুরী পদবী রক্ষ। করিয়া আসিতেছেন। ক্রমে চৌপুবীদের প্রতাপ 
এতই প্রবল হইয়াছিল ষে তাহারাও 'এক একজন বড় বড জমীদার 

তইয়া পড়িলেন এবং স্বাধীন রাজন্তবর্গেব অনুকরণে নিজ নিজ 
রাজদরবার গঠন, রাজ্যরক্ষার জন্য সেনা-সংগ্রহ ও দুর্গাদি-নিম্মাণ 
প্রভৃতি করিতে লাগিলেন! সম্রাট আকবরের সময় হইতেই এই 
শ্রেণীর-জমীদারদের প্রসার প্রতিপত্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। 
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পাঠান-শাদনের  শেষসময়ে চৌধুরীদের প্রভাব এত বৃদ্ধি 
পাইয়াছিল যে, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ স্বাধীনতা ঘোষণ| করিয়া- 

ছিলেন। ই' হারাই বাঙ্গীলার দ্বাদশ ভৌমিকদ্দিগের অন্যতম ছিলেন । 

পাঠানের পর বাঙ্গালায় মোগল আসিয়াই ইহাদের জৌলুম দেখিয়া 

বিচলিত হইয়া পড়িল এবং মোগল কর্তারা স্থির করিলেন, যে 

কোনও প্রকারেই হউক এই শ্রেণীর প্রবলপ্রতাপ ভূম্ধিকারীদিগকে 

নিশ্চিহ্ন কবিয়। মোগলশাসন বঙ্গদেশে স্প্রতিষ্ঠিত করিবেন। 

পূর্ববকখিত বহার-স্তান্ অবলম্বনে স্তর যছুনাথ বাঙ্গালার এই সকল 

প্রবলপরাক্রান্ত ভূম্যপ্রিকারীদের কাহারও কাহারও কথ: লিপিবদ্ধ 

কবিয়াছেন। (১) এই সকল জমীদার ব। ব্রাজাদের মধ্যে সভ্রাতগণ 

ওস্মান, ভাটার ইশা খার পুত্রগণ, পাবনা জেলার চাটমোহরের 

ক্থল্তান গিজ্জ। মুমিন খা, খল্সার মধু রায়, পাবন।-শাহাজাদপুরের 

রাজ। রায়, চাদপ্রতাপ পরগণার ( মাণিকগঞ্জ মহকুমার উত্তরাদ্ধ ) 

নদন রায় ( নবুদ রায়? ), ভাওয়ালের বাহাদুর গাজী প্রভৃতি, মটংএর 

পালোদ্ধান, হাজি শামসুদ্দীন বোগ্দাদী, ফতেহাবাদের ( ফরিদপুর 

অঞ্চল ) মজলিস্ কুতব, বাংলার রামচন্দ্র, ভাতুভিয়! পরগণার অন্তর্গত: 
চীনা-জোয়ারেব ( সাঁড়াঘাট. এবং তন্নিকটবর্তা স্থান) পীতাম্বর ও 

অনন্ত, আগাইপুরের ( বর্তমান রাজপাহী জেলার একাংশ ) আলা- 

বক্স, তুলুয়ার অনন্ত মাণিক্য সম্মাট জাহাঙ্গীরের কালে স্বাধীনত। 

লাভ করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়৷ বাঙ্গালার স্ববাদাবী-বাহিনীর বিরুদ্ধে 

অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন । ইহার। যদি সম্মিলিত হইয়া স্বাধীনতা- 

(১) প্রতাপাদিত্যের পতন--- প্রবাসী, কার্তিক, ১৩২৭ 
বঙ্গের শেষ প'ঠান বীর-এ অগ্রহায়ণ, ১৩২৮ 

বাঙ্গীলার শ্বাধীন জমিদারদের পতন--এ ভাপ, ১৩২৯ 
বঙ্গে মগ ও. ফিরিজী-_-এ ফাঁন্তন, ১৩২৭ 
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সমরে অগ্রসর হইতেন তাহা হইলে বাঙ্গালায় মোগলের ইতিহাস 

অন্ঠরূপ হইত । যাহা হউক মোটের উপর নিঃসন্দেহে ইহাই বল! যায় 

যে, বঙ্গদেশের সকল অঞ্চলেই তখন স্ব স্ব রাজ্যে স্বাধীন ভূপতি ছিলেন 

এবং তাহাদের প্রত্যেকেরই যথেষ্ট সৈন্য-সম্পদ ছিল । স্থৃতরাং সৈনিকবৃত্তি 

সেকালে বাঙ্গালীর একটী সাধারণ ও স্বাভাবিক বৃত্তিরূপেই পরিগণিত 

হইত । কাহারও পা ভাঙ্গিয| দিয়। তাহাকে “খোডা? বলিলে যেরূপ 

হয়_-বাঙ্গালী জাতিকে একালে অসামবিক ভীরু জাতি রূপে প্রচার 

করিলেও ঠিক সেইরূপই হইবে । 

“আকন্ননাম। নামক ইতিহাসে দেখিতে পাওষা যাব যে, ব।ল্ফ- 

ফিচের বাকলায় আগমনেব একাদশ বর্ষ মাত্র পর্বে বর্তমান ফরিদপুরের 

নিকট বিশ।লকায়! পদ্মার তীবে মুকুন্দরায় বাজত্র 
করিতেন । মুবাদ খাব দ্বাবা পবিচালিত মোগল- 

সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিয়। মুকুন্দবায় মুবাদকে নিহত করিয়াছিলেন । 

মুকুন্দরায় 

এই ঘটনার অষ্ট বর্ষ মধোই বাল্ককিচ ইশ। খার রাজা পরিভ্রমণ, 

করিয়াছিলেন € ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দ ); ইহার দ্বাদশ বর্ষ পর ইশা খাব সভিত 

মানসিংহের যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল, সে কাহিনী পূর্বেই বণিত 

হইয়াছে। সম্রাট সাজাহানেব শাসন-সমঘেও মুকুন্দরায় এবং তাহার 

পুত্র সত্রজিৎ অর্দন্বাধীন নুপতিরূপে ফতেবাদ ও ভূষণা শাসন করিতেন । 

আজিও চর মুকুন্দ সে স্বৃতি বহন কবিতেছে, আজিও নবগঙ্গাতীরে 

সত্রজিৎপুর বঙ্গবিক্রমের চিভানলোদ্াসিত অস্পষ্ট চিত্র প্রদর্শন 
করিতেছে । (১) 

স্তর যছুনাথ সরকার মহাশয় ফাসী হস্তলিখিত গ্রন্থ 'বহার-স্তান্-ই- 

(১) বাঙ্গালার ইতিহাস_-নবাবী আমল । শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় । 
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ঘাইবী, অবলম্বনে লিখিয়াছেন (' প্রবাসী, ভাদ্র--১৩২৪ ) যে,  ইস্লাম 

খার সহিত পাবনা জেলার শাহাজাদপুরের জমি- 

দার এবং চাটমহর অঞ্চলের বিদ্রোহী পাঠান 

ভূম্যধিকারীদিগের সহিত নান। যুদ্ধ বিগ্রহ ঘটিয়াছিল। বাঙ্গালার 
স্বাধীন জমিদারদিগকে দমন করাই এই সকল যুদ্ধ-বি গ্রহের উদ্দেশ্য 

ছিল ( ১৬০৮-_১৩ খুষ্টাব্ )| শাহাজাদপুবের জমিদাব রাঁজারায় বর্ষা- 

সমাগমে বহু নৌক। সংগ্রহ করিয়া মুসলমানের শাহাজাদপুর দুর্গ অবরোধ 

পূর্বক ভীষণ যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্গ জয় করিতে পারেন নাই। 

এই রাজারাধের কোন ইতিহাস এখন আর জান। যায় না। কেহ কেহ 

অনুমান কবেন যে, ইনি একজন বৈদ্য জাতীয় জমিদাব ছিলেন। 

রাল্কফিচের ত্রয়োদশ বধ পন খন জেস্ুইট ধন্মপ্রচারক ফন্সেকা 

বাকৃলায় আগমন কবিঘ্াছিলেন, তখন কন্দর্পনারায়ণের পুত্র রামচন্দ্র 

চন্দ্রদ্বীপেব অধীশ্বর। রামচন্দ্র বাঙ্গালীর নিকট 

প্রতাপাদিত্ের ছুর্ভাগা জামাতা রূপেই পরিচিত। 

তাহার হতভাগিনী পত্রী বিন্দুমতী, কবিকল্পনার অশ্রসিক্তা লাঞ্িতা 

অভিমানিনী নায়িক।; কিন্তু বামচন্দ্ব ঘটককারিকায় “মহা ধন্গর্দর ও 

ভীমসম বলবান্” বলিয়। পরিচিত | জুলুয়াপতি লক্ষ্মণ মাণিক্য তাহারই 

নিকট বন্দীকৃত ও নিহত হইয়াছিলেন । 

টদববিড়ম্বনার রামচন্দ্র যখন স্বীয় শ্বশুরের গৃহে জীবন হারাইতে 

বসিয়াছিলেন, তখন তাহার বিশ্বস্ত কর্মচারী রামনারায়ণ মল “চতুঃষ্ঠি 

দণ্ডযুত|, নালিকদজ্জিতা, সৈন্তাদি পরিরক্ষিতা” একথানি ক্ষিপ্রগামী 
তরণী আনিয়া তাহার উদ্ধাব সাধন করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র ভীরুর 

ন্তায় রজনীর অন্ধকারে গোপনে পলায়ন করেন নাই; নালিক (কামান)- 

ধ্বনিতে প্রতাপাদিত্যের পুরী কম্পিত করা, তিনি শ্বশুরকে পলায়ন- 

বার্তা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন ! 

পাবনায় যুদ্ধ-বিগ্রহ 

রামচন্দ 



৩২৬ বাঙ্গালীর বল 

তুর্ণৎ গমনবার্তাঞ্চ নালিকধ্বনিভির্দদৌ । 
কম্পয়িত্ব। শক্রপুরীং স্বরাজ্যে পুনরাগতঃ ॥ 1 

রামচন্দ্রের কাহিনী সেই বিস্বৃত সপ্টদশ শতাব্দের প্রথমপাদের 

ইতিহাস, খন বাঙ্জালী-বীবের স্বহস্তে গঠিত আগেয়াক্্, তাহার নিজ 
পোতাশ্রয়ে নিশ্মিত রণতরীতে সর্বদা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকিত। 

সেকালে মগ ও মোগল ভালমতেই সে পবিচদ্ব লভ করিয়াছিল! 

রামচন্দ্রের পুত্র কীন্তিনাবাধণের (রুষ্ণনারাঘণ) মহিত সনরে অগ্রসর হইয়া 

পর্ত গীদগণ মেঘনার উপকূলে আবার বাঙ্গালীর বল-বীধা ও রণনিপুণতার 

পরিচয় পাঠয়াছিল। কীন্তিনারারণ ঢাকাব নবাবদিগের সাহাব্যার্থে 

সর্ববদ1 যুদ্ধে যোগদান কবিতেন | (১) 

সপ্তদশ শতাব্দের শেষ পাদে (১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে ) বাণাঘাটের নিকট- 

বর্তী শ্রপুরে যে একটা ক্ষু্র সমূদ্ধ রাজা সংস্থাপিত হইয়াছিল--শুনিতে 

পাঁওয়। যার, কুদ্রবাধ তথা বাজ। ছিলেন । তীহার 

বংশধরগণ তড়াগে দেউলে স্রশোভিত করিয়। 

রাজধানী শ্রীনগরকে শ্রীশাপিনী করিয়াছিলেন | কণ্টক ও গ্ুল্সলতায় 

সমাচ্ছাদিত একটী জীর্ণ শিবমন্দিরের কারুকাধ্যসমন্থিত ইষ্টকাবলী 

আজিও তথায় প্রাচীন শিল্পের পবিচয় প্রদান কবিযা থাক । মন্দির- 

গাত্রে প্রাপ্ত শিলাফলক আজিও “বাছেন্দুক্ুল্য” রাঘবেব “মঠে” শিব- 
স্থাপনের কাহিনী স্মরণ করাইয়। দেয়-_-আলিও একটা স্ুুদার্ঘ পরিখ। 

বনানীসমাকীর্ণ থ।কিয়া সেকালের আহ্মরম্ার উপায় স্চিত করিয়া 

থাকে। জনশ্রুতি আজিও শ্রানগরের ধ্বংসকাহিনীর সহিত মুসলমান- 
যুগেক ধর্শমবিপ্নবের স্মৃতি সংযুক্ত বাখিয়াছে ॥ (২) 

রুদ্ররায় 

(১) /, 44. 5,255 ০, 2, (1874) 1). 292১ 208. 

(২) সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ত্রয়োবিংশ ভাগ, এর্থ সংখ্যা । 



ক্ষীণপুণ্য তারক! ৩২৭ 

ইলিদপুরের ঘটকদিগের যে কারিক! আছে, তাহাতে দহুজমর্দন 

নামক চন্দ্রদ্ধীপের একজন অধিপতিব পরিচয় পাওয়া যায় । আজ পর্যন্ত 

আবিষ্কৃত এ্রতিহানিক তত্ব ইহার অস্তিত্ব স্বীকার না 
করিলেও প্রবল জনশ্রুতি ইহাকে চন্দ্রদ্বীপের পরাক্রান্ত 

অধিপতি বলিধ। প্রচার করিয়। থাকে । মোশল যখন বঙ্গবিজয়ের জন্য 

চেষ্টিত, তখন বহুশত রণত্রীর অধিপতি চন্দ্রদ্দীপেন কন্দরঁনারায়ণ প্রবল 

প্রতাপে নিজ রাজা শাসন করিতেছিলেন ৷ ঘটককাবিকা এবং একটী 

পিন্তলনিশ্মিত কামান অিও উাতাব শৌধ্যেব পরিচয় প্রদান করিতেছে । 

তিনি মুনলমান-সেনাপতি গাজিকে বণে নিহত কবিয়াছিলেন । মগ- 

দন্থ্য তাহার বিক্রমে পবাজঘ মানিয়ছিল-_মুসলমানগণ তাহার অনল- 

বধণ সহ্হ করিতে ন| পাবিয়। হোসেনপুব হইতে পলায়ন করিয়াছিল । 

কন্দর্পনাবায়ণেব পিতামহ পরমানন্দ, ঘটককারিকায় রণে “সব্যসাচী”- 

তুল্য বশিয়। পবিচিত॥ পধ্যটক রাল্কফিচ্ ১৫৮১ খুষ্টাব্দে বাকৃলায় 

উপস্থিত হইব। দ্েেখিয়াছিলেন যে, কন্দর্পনাবারণ বন্দুক-ক্রীড়ার অনুরক্ত | 

আও মাপবপাশ। কনর্পনারাঘণের রাজচিহ্ের স্বৃতি বহন 

করিতেছে । (১) 

পূর্বববঙ্গে মুললমান-শাপন প্রসারিত হইলে পৰ দন্জমাঁধব চন্দ্রদ্বীপে 

গমন করিয়া "গুরুদেব চন্দ্রশেখর চক্রবর্তীব আদেশক্রমে নবেখিত ছ্বীপে 

একটা রাজ্য সংস্থাপন করিযাছিলেন বলিয়। যে প্রবাদ 

আছে, তাহা চন্দ্রদ্বীপ রাজ্য বলিয়া কেহ কেহ 

ঘেষণ। কবিয়া থাকেন। আইন-ই-আকবরিতে (২) দেখিতে পাই, 

পরমানন্দ রায় নামে 'জনৈক যুবরাজ ১৫৮৫ খুষ্টাব্ধে চন্দ্রদ্বীপে বর্তমান 

ছিলেন | স্বতরা চনদবাপ র রাজ্য যে চির টা প্রাচীন হিন্দুরাজ্য 
স্শীশ্ীীশী পা স্পা শিপ 

কন্দর্পনারায়ণ 

চন্ত্রদ্ধীপ রাজ্য 

(১) সির 796644--৮. 13০৮5110156 : ১, 226. হনে 

(২) ৫722%-1-4486277--705া1। 0০ 3০৬ : 
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তাহাতে সংশয় নাই। কেহ কেহ চন্দ্রদ্বীপ-অধিপতিকে মোণারগার 

অধিপতির সহিত অভিন্ন করিতে চাহিয়াই নানা! এতিহাসিক বিতর 

স্যষ্টি করিয়াছেন ! 

বঙ্গের ইতিহাস আলোচনা! করিলে দেখ! যাইবে যে, সপ্তদশ শতাব্দের 

পূর্ব্বে সমগ্র বঙ্গভূমি কখনও মুসলমান-শাসনাধীনে আসে নাই । আমর! 
পূর্বেই দেখিয়াছি, প্রথমে পাঠানে ও হিন্দুতে সংঘর্ষ, মধ্যঘুগে পাঠানে- 

পাঠানে সমর, পরবস্তীকালে মোগলে-পাঠানে শক্তি-পরীক্ষা- ইহাই 

এককালের বাঙ্গালার ইতিহাস। মে ইতিহাসের সহিত বাঙ্গালীর 

রণ-শিক্ষ। বাঙ্গালীর বলবীধ্য, বাঙ্গালীর অসিচালন-কৌশল ওতপ্রোত- 

ভাবে সংযুক্ত রহিয়াছে । বাঙ্গালার চারণ নাই, তাই দে গান কেহ 

গাহে নাই । 

হিন্দু ভূম্বামিবর্গ তখন স্বাধীন ব৷ অদ্দান্বাধীন ছিলেন। চাদ, প্রতাপ, 
কেদার, রামচন্দ্র প্রভৃতির রাজ্যের ন্যাঁয় সেকালে দশ্ষিণবঙ্গে থে 

এক শক্তিশালী রাজ্য সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহা 

সর্বদা নৌরক্ষিত থাকিত। রাজ্যাধিপতি স্ববুদ্দি 

রায়ের নামের সহিত সে কাহিনী জড়িত রহিয়াছে । একসময়ে তাহার 

রায়নগর বঙ্গের নৌশক্তির একটা প্রধান কেন্দ্রুূপে পরিণত হইয়াছিল । 
টোডরমল্প বঙ্গের রাজপ্রতিনিধি হইলে পব রায়নগর-বাজ দুর্গাদাস 
তাহাকে যুদ্ধকালে ২খানি করিয়া রণতরা দিয়! সহাধ্য করিতে 

প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন | (১) 

মোগলাগমনে পাঠানদিগকে দমন কবিবার জন্য প্রথমে যে সকল 
মুসলমান-শাপনকতগণ এদেশে বাস করিতেছিলেন, তাহারাই দেশের 

শান্তি নষ্ট করির! ঘোরতর বিপ্লবের সুচনা করিয়।- 
ছিলেন। বেহারেই এই বিদ্রোহের পতাকা প্রথমে 

দক্ষিণ বঙ্গ 

টোডরমল্ল ও মানসিংহ 

(১) ধতিহাসিক চিত্র-_১৩১ ৫ সাল । 



ক্ষীণপুণ্য তারকা ৩২৯ 

উড্ডীন হইয়া, সম্রাট আকবরকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। এই 

বিদ্রোহ-দমনই রাজন্বনচিব টোডরমল্লের বঙ্দে আগমন করিবার প্রধান 

কারণ । 

টোডরমল হিন্দু জনীদারদিগের সাহায্যে বেহারের বিদ্রোহ দমন 

করিতে না করিতেই বঙ্গের প্রান্তভাগে বিদোহ-বহ্ছি প্রজ্বলিত হইয় 

উঠিল। তাৎকালিক মুসলমান-শাসনকর্তা ভেদ-নীতি অবলম্বন করিয়া 

বিদ্রোহী সামন্তদিগকে আয়ত্ত করিতে প্রয়ামী হইলেন । উড়িস্তা হইতে 

উন্মত্ত পাঠানগণ কতলুর্থার পতাকাতিলে সমবেত হউয়া দক্ষিণ-পশ্চিম 
বঙ্গ আক্রমণ করিল । 

দীঘকালের যুদ্ধেব পর সম্ত্রাট-সেনাপতি মানসিংহ পাঠানদিগকেও 

নিরস্ত করিলেন, এবং পরাক্রান্ত হিন্দু ভূম্বামিবর্গের শক্তিও খর্ব করিতে 
লাগিলেন । বঙ্গশক্তির সমাধি আবন্ত হইল! পাঠানের বিজয়-লালস৷ 

ঘোড়শ শতাব্দের মধ্য ভাগে সেবপুর-আত।ইএর সমরাঙ্গনে চিরদিনের জন্য 

পরিতৃপ্তি লাভ করিল! দিল্লীর সম্রাট তখন শের খার শোণিতে সিক্ত 

হইয়া রূপসী মেহেকুন্নিসার পদতলে স্তিমিত নেত্রে ধ্যানমগ্ন হইলেন । 

পর্ত গীজগণ তখন দুর্গ, পরিখা, 'প্রাকার প্রভৃতি রচন। কবিয়া অজেয় 
হইয়া উঠিল। তাহাদিগের অত্যাচার-কাহিনী 
পরিব্রাজক ঝ৷ণিয়ার কর্তৃক বিবৃত হইয়। বঙ্গের এক 

ছুঃসহ ছুদ্দিনের অশ্রুসিক্ত ইতিহাসকে সজীব রাখিয়াছে! কবিকঙ্কনের 

কবিতা 

পরত গীজ হার্দাদ 

ফিরিঙ্গীর দেশখান বাহে কর্ণধারে। 

রাত্রিতে বাহিয়। যায় হার্থাদের ডরে ॥ 

এখনও সে পুরাকাহিনী বিস্বৃত হইতে দেয় নাই। বঙ্গ ভাষাও বঙ্গের 
কুন্থম কানন কোন দ্বিনই পর্ত গীজদিগকে তুলিতে দিবে না। 



৩৩০ বাঙ্গালীর বল 

এ দেশে বাণিজ্য করিতে আসিয়া পর্তগীজগণ যেমন বঙ্জ- 

সাহিত্যকে চাবি, গির্জা, প্রেক, ফিতা, বাল্তি, বেসালি, নিশাল 

. প্রভৃতি শব্ধ উপহাব দিখাছে,_তেমনি বঙ্গের কু- 
0155 ভবনে রজনীগন্ধা, কুানুখী, গাদা, পীতি-কববী- 

প্রভৃতি কুন্থম ফুটাইয়াছে ;--ষেমন বেভালাব? মপুবন্থরে বঙ্গভবন পূর্ণ 

করিয়াছে, তেমনি কদধা “ফিবঙ্গ” রোগেব সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীর জন্য 

«ম্ঁকো।” বিষ ও “পালসার+ ব্যবস্থা করিয়াছে 1 তাভাবা এক সময়ে যেমন 

বাঙ্গালীব জন্য যুদ্ধে শোণিত দান কবিতে কু্ঠিত হয় নাই, তেমনি 
আবার বহভূমি লু্ঠিত কল্বি, সর্বদা নিবীভ পলীবামীর উতৎকগার 

কারণ হইরাছে। যখন ঞ্ীপুব, চন্দদ্ীপ, স্বর্ণগ্রম প্রভৃতি উপকূলবর্তী 

রাজ্য স্বাধীন হইয়।ছিল, তখন পরাক্রমশালী পর্তগীজ “ভার্মার” যাহাতে 

সেই সকল জনপদের অপ্িপতিদ্দিগেব সায় থাকে, তজ্ছন্ত তাহাবাই 

সবিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন । “বাঙ্গালী মাঝির” সহায়তায় নবাব 

শায়েস্ত|। খ| কিরূপে ইহাদিগকে উৎখাত কব্রাছিলেন তাহ] পূর্বেই 

বলিয়াভি। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত স্ব্গীর হরপ্রধাদ শাস্ত্রী মহাশয় 

বঙ্গীয় সাঁহিতা সম্মিলনেব ১৩২১ সালের সম্বোপনে বাঙ্গালার এই কীন্ভিকেই 

বঙ্গের ষষ্ঠ “গৌরব” রূপে বর্ণন। কবিযাছেন । “বাঙ্গালী মাঝি” সেকালেও 

যেরূপ সাহদ্দ এবং কৌশলের পরিচয় দিগাছিল, একা লেও 'নদীপথে ব। 

সমুদ্দরে তাহার! সেই পরিচরই দিয়া থাকে। গত পাবলিক্ সাবিস্ 

কমিসনের রিপোর্টেও আমর একথার উল্লেখ দেখিতে পাই । (১) 

সম্রাট আওরঙ্গজেব খন নিজেই নিজেব জ!লে জড়িত হইয়। সম্াট্ 

আকবর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ভারত-সাম্রাজোর বিরাট মন্দিরের পাদপীঠ 
খনন করিতেছিলেন, সেই সময়ে (১৬৯৫ খুষ্টাবে) 

বাঙ্গালায় বিদ্রোহ দেখ! দিল। বদ্ধমান, প্রদেশের 
সস: ২ পাশা টি শশী পট শিশি ০ হিসি লি শে লিশা 

শোভামিংহ 

- শাল 2০ শী প্পাপপ্পসপসপী 

৩১) 1477 52265 26427 ০%.%2 2719 5257: 



ক্ষীণপুণ্য তারকা ৩৩১ 

এক ক্ষুপ্ধ তালুকদার শোভাসিংহ বিদ্রোহের নীয়ক রূপে বর্দমানের 
জমীদার কষ্ণরামের সহিত যুদ্ধারস্ত করিলেন এবং উড়িস্যার পাঠান-সর্দীর 
শোভাসিংহের আমন্ত্রণে সসৈন্তে আগমন করিয়। তাহার সহিত মিলিত 

হইলেন । বিদ্রোহী বাহিনী বঙ্গদেশ হইতে মোগল-শাসন উৎখাত 

করিবার মানসে জয়নদে যাত্রা করিল। 

কুষ্ণরামের মুষ্টিমের সেন। ছিল বটে, কিন্ত তাহার সাহস ও বিক্রম 
অসীম ছিল । রাজপ্র।সাদ অধিকার করিবার পূর্বে বিদ্রোহিগণ সে 

পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছিল। মুষ্টিমেঘ্ বঙ্গসেনার 

শোণিতে রাজপ্রাসাদের সোপানতল সিক্ত না হওয়া 

পধ্যন্ত পাঠান প্রবেশ লাভ করিতে পারিল না! কুষ্ণরাম যুদ্ধে নিহত 

হইলেন। অন্তঃপুরচারিক।গণ আত্মপম্মান রক্ষার্থ বিষপান করিলেন । 

প্রাসাদে প্রবেশ করিয়। পাঠান দ্রেখিল, হিন্দু নাকবীর মৌন-বিক্রম তাহা- 

দিগের খর ভতরবারিকেও পরাস্ত করিয়াছে! রহিম খ। তখন বিধাচ্ছন্ন 

কাজকুমারীর মৃত্যুমলিন অবশ দেহকেই বিজয়ের জয়মাল্য স্বরূপ গ্রহণ 

করিলেন! 

বিদ্রেহগণ গ্রামের পর গ্রাম লুন পূর্ববক ভীমবেগে অগ্রসর হইল । 
বিলুন্ঠিত গ্রামের অগ্নিসংযুক্ত গৃহরাশিব প্রভায় গ্রামান্তব আলোকিত হইতে 

লাগিল! লুগনলোলুপ 'বিদ্রোহিগণ তথায় উপনীত হইয়। আবার লুন 
আরম্ত করিল ৷ দেশ অরাজক হইয়া উঠিল__কাশীমবাজার লুন্ঠিত হইল-- 

পঞ্চসহম্র বাদশাহী সৈন্য পরাজয়ে লাঞ্চন বহিয়া পলায়ন কব্িল! 

হুগলী ও ঢাকা ভিন্ন বিদ্রোহিরা সমুদয় বঙ্গ লুঠনবাস্ত করিয়া 
হরি (১) | 

কৃষ্ণরাম 

(১) 06100115066 টিটো 0 50 0601660০006 ০০8০ দির 

31697. 0.0. ০. 6408. 10 042 297 17727124727 22715252৬০1 05 রঃ 

14199 0. 1২, ৬11500, 



৩৩২ বাঙ্গালীর বল 

বাঙ্গালায় নবপ্রতিষ্ঠিত ইউরোপীয় বণিক্-কোম্পানী তখন 

আন্মরক্ষার জন্তু দুর্গ নিশ্মাণ করিতে আরন্ত করিলেন। কলিকাত্তার 

ফোর্ট উইলিয়ম আজিও অগ্নিমুখে সে কাহিনী 

কহিয়া থাকে । (১) এই ঢুদ্দিনে চু চুড়ার ওল্ন্দাজ, 

চন্দননগরের ফরাসী এবং স্থতান্টার ইতরাজ 

কণিক্গণ ধন-সম্পত্তি বক্ষার জন্য দেশীয় সৈন্য নিযুক্ত করিলেন । (২) 

ক্রমে ক্রমে স্থুরাট, মছলিপত্তন, আমণগণ, মান্দ্রাজ, হুগলী এবং বালেশ্বরে 
কোম্পানীর কুঠীতে দেশীয় সৈন্য নিযুক্ত হইয়। কুগী রক্ষণাবেক্ষণ করিতে 

লাগিল। স্থৃতানটা বা হুগলীতে ঘে সকল দেশী সৈন্য লর। হইয়াছিল, 

অনুমান হয় তাহার! বাঙ্গালী । এই সকল রক্ষাসৈম্ত তববারি, ঢাল, 

ধন্ু্বাণ, বল্লম ও বন্দুক বাবহার করিত। (৩) ইতিহ।সে উহ্থারা শুধু 

“৪0৮০৪ 5০10167” আখ্যায় অভিহিত । 

ইষ্ট ইত্ডিয়। কোম্পানীর 
প্রথম “দেশীয় সৈন্য” 

তখনও বাঙ্গালায় এমন দিন ছিল বে, বণদৃপ্ত ভূম্বামিগণ সমবেত 

হইয়! অত্য।চাবী শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে কুন্ঠিত হইতেন ন| | ভাগীরথী- 
তীরে যখন স্ৃতানটা প্রজ্লিত হইয়া উদ্ভিল তখন পাঠান রহিম খ| সে 

পবিচয় পাইয়াছিলেন ! 

বর্ধমান-রাজছুহিতা সত্যবতী যখন নারীসম্মান রঞ্চা করিবার জন্য 
দুরব্ত শোভাপিংহের বক্ষে শাণিত ছুরিকা প্রোথিত করিলেন, তখন 

2 তাহার স্থানে বিড্রোহিদিগের দলপতি রূপে রহিম 

রাজগুহিতা সত্যব্তী খাঁ! প্রতিষ্ঠিত হইলেন। কর্মশৃন্ত বোম্বেটে ও 

(১) 10005 0010) 01000021006660 [01 200 00050107010105-- 

12002151796 : 0/% 291 17777%7% 2% 25%.647, ৬০1 1১1১, 21--062 ব, 

৭//115010 

(5) *১/2277/5 2725877)। 0/7 5272745 1, 372 (32102219251 1০01)-5 

(৩) 4727222 0422//22/2/ 2%%05 ৮০1 1৬৯ 0১0৮ 326-327 



মা সম ৯৮৮১ ্ 

ক্ষীণপুণ্য তারকা ৩৩৩. 

যুদ্ধব্যবসায়িগণ তাহার পতীাকাতলে সমবেত হইতে লাগিল । দিল্ীশ্বর 
ংবাদ পাইয়। পৌত্র আজিম্ উশ্বানকে বঙ্গ, বেহার ও উড়িস্তার শাসন- 

কর্ত। নিযুক্ত করিলেন । 

বিদ্রোহের সংবাদ পাইরাও যশোহবের কৌজদার নৃবউল্ল। খী প্রথমে 
নীরবে রহিলেন। বাণিজ্য ও অর্থ-সঞ্চয়__ইহাতেই তাহার সময় কাঁটিত 

_-আন্্ ধাবণ করিবার অবসর ছিল নাঁ। যখন 

বিদ্রোহ দমন করিবার আদেশ আসিল তখন তিনি 
প্রমাদ গণিলেন। সেকালে মনসবদারগণ যে পরিমাণ টসন্যের বেতন 
গ্রহণ কবিতেন, তদপেক্ষা অনেক অল্প নৈন্য রক্ষা কবিয়া উদ্বত্ত অর্থ 
আত্মসাৎ করিতেন । মোগল-সামরিক-ব্যবস্থার অসম্পূর্ণতার ইহা একটা 
প্রধান লক্ষণ বলিয়া কথিত হয়। (১) নবাব আলিবদশীর সময় এমনও 
দেখা গিয়াছে যে, যিনি ১৭০০ সৈন্সের বেতন লইতেন, তিনি প্রকৃত 
প্রন্তাবে ৭০1৮ জন্ মাত্র সেন! রক্ষ/। করিতেন! (২) ফৌজদার 
নৃবউল্লা ও তাহাই করিয়াছিলেন । তিনি যদিও তিন-হাজার মনসবদার 
ছিলেন, কিন্ত কখনই তিন সহত্র সৈম্ত রক্ষা করিতেন না। বিদ্রোহ- 
দমনের আদেশ পাইবামাত্র তিনি ত্বরায় বঙ্গে সৈন্যসংগ্রহ করিতে 
লাগিলেন। এই সকল টসন্ত যশোহব, মেদিনীপুর, হুগলী এবং বর্দমান 
হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল বলিম্নাই অন্মান হয়, কারণ এই সকল স্থান 
নৃবউল্লার ফৌজদারীর অধীনে ছিল। (৩) নূরউল্লাকে আর অধিক দিন 
চিন্তাক্রিষ্ট হইয়! হুগলী দুর্গে লুক্কায়িত থাকিতে হইল না, কারণ আজিম্ 
উশ্বানের সেনাদল বর্দমানেব সন্নিকটে একটা যুদ্ধে রহিমর্থাকে নিহত 

ফৌজদার নুরউল্ল1 খ। 

পিপি ৮ শি শি শি শি সি 

(১) 47711 ০1116 77721.) 7£77//551৮. 45- খাজা, 

(২) //2/7%4/-17//7/৮27% £ ৮০] 1, 6,6০০. 

(৩) 46552757572 2৫272৮7771৮ 23. 



৩৩৪ বাঙ্গালীর বল 

করিল। কথিত হয় যে, নদীয়ার মহারাজ রামকৃষ্জ এই বি্রোহ দমন- 

কল্পে মোগলের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন । (১) 

রহিমের শোণিত-রঞ্ডিত সপ্তদশ শতাবের কন্মক্লান্ত রবি যখন অস্তা- 

চলাবলম্বী হইলেন, তখন হিন্দুর বংশধর স্বনামপ্রদিদ্ধ মুশিদকুলি খা 
বঙ্গের শাসন কতৃত্ব লইয়া ঢাকার মসনদে উপবিষ্ট 

হইলেন। বাঙ্গালার ভূত্বামিদিগেব বিভব-গৌবব 
ক্রমেই হাস পাইতে লাগিল__রতাহাদিগেব বাজকোযেব অর্থ সম।ট্ 

ওরঙ্গজেবের যুদ্ধের জন্য বাধিত হইতে আরস্ত করিল। বাঙ্গালার 

রাজধানী তখন ঢাকা হইতে মুশিদ[বাদে অন্থরিত হইল । 

মুশিদকুলি খ' 

মোগলের শক্তি ও প্রতিষ্ঠা ননাব মুশিদকুলির শাসন সময়েই বঙ্গের 

এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পধান্ত একপ ভাবে স্ুদ্নট তইয়াছিল ঘষে 

শুনিতে পাই, একজন মাত্র পদাতিক প্রেবণ করিলেই মে অনায়াসে 
একটা জমিদারী ক্রোক করিয়। আসিতে পারিত-_কেহ তাহাকে বাধ। 
দিতে পারিত ন।। (২) নবাব-দববাবে কোন অভিযোগ উপস্থিত 

হইল কি না, ভূম্বামিগণ সর্ববদ| সন্ত্রস্ত ভ্বাদধে তাহাব সংবাদ লইতেন। 

মুশিদকুলির আদেশ তিলমাত্র অবহেলিত হইলেই কাহারও আর রক্ষা 

থ/কিত ন|। 

অষ্টাদশ শতাব্ের প্রথম পাঁদে (১৭০৭ খৃষ্টাব্দে) বখন ছুর্দর্ষ সমাট্ 

ুরন্বঞ্জেব জীবন বিসর্জন করিলেন, তখন দিল্লার কৌলিক রাষ্ট্রবিপ্লব 

আবার শির তুলিল। চন্দননগরের নিকটে কিস্কর 

সেনের যে গড আছে, তাহা আজিও সেই রাষ্ট্র 

বিপ্লবের কালে, হুগলীর ফৌজদার জোয়াদীনের মসীজীবী পেক্কার 

কিস্কর সেনের গড় 

(১) 2622 2775171 02867/227--12, 29. 

(২), 5/৫2/27/5 77257197 0/ 772724/---088,705919891 0:01).), 
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কিন্কর সেনের অপিধারণ-পট্ত্বের পরিচয় দিয়! থাকে । সেই বিপ্লবের 
কালে কিন্কর সেনের স্ুনিপুণ অখ্রিক্রীড়ার পবিচয় মুশিদকুলির নব- 

নিযুক্ত লগলীর শাসনকর্তা ওয়ালীবেগ বিশেষরূপেই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

কিন্কর সেন খন মুশিদাবাদের চেহেল্ম্বতনে উপস্থিত হইয়া মুশিদ- 

কুলিকে ব।ম হস্তে অভিবাদন করিলেন, তখন ক্রুদ্ধ নবাব মুখিদকুলি 

কাবণ জিজ্ঞাস। করিলেন। গব্বিত কিস্কব সেন কহিলেন-_যে হস্তে 

একবার সম্টুকে অভিবাদন করিয়াছি, সেই হস্তে অন্থকে অভিবাদন 

করিব কিরূপে ? 

বঙ্গের প্রভৃশক্তি যখন ক্রমে ভ্রমে সমাধি লাভ করিতেছিল সেই 

সময়ে? মধুমতী:নদীর তীরবর্তী মহম্মদপুবে সীতারাম রায় ধীরে ধীরে 

একটা স্বাধীন ভিন্দুবাজ্া সংস্থাপন করিতেছিলেন। 

সে রাজ্য যখন রাজনগরী ও দুর্গে সুশোভিত হইয়া 

উঠিল, সেই দুর্গে যখন অকুতোভয় বঙ্গসেনা অস্ত্রে শস্্রে সজ্জিত হইল-- 

নান! স্থানের শিল্পী আসিয়া যখন সীতারামেব অস্ত্রাগার নান। 'প্রহরণে 

পরিপূর্ণ করিয়া দিল, তখন তিনি মোগলের বাঁজকর বদ্ধ করলেন । 

তাহার আকস্মিক আক্রমণে বাঙ্গর মোগলাধিকার সন্ত্রস্ত হইয়। উঠিল । 

স্বাধীনতা ঘে।ষণ। করিবার পর্বে সীতাব।মের শক্তি ও প্রতিষ্ঠার 

কথা বাদশাভের কর্ণগোচর হইয়াছিল। যশোহর প্রদেশ তখন দ্বাদশ 

চাকৃলায় বিভক্ত ছিল । প্রত্যেক চাকলায় এক 

এক জন পরাক্রান্ত ভৃম্বামী বাস করিতেন--তীহারা 

সকলেই রাজকর-প্রদান বন্ধ করিলেন_-সকলেই মোগলের অধীনতা 

পাশ ছিন্ন করিতে চাহিলেন। হীনশক্তি বাদশাহ বাহাছুরশাহ ও 

ফরোক-শেয়ারের কালে এইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল। অবাধ্য ভূম্বামি- 

বর্গকে বশীভূত করিবার জন্য বাদশাহ শেষে সীতারামের সাহাষ্য গ্রহণ 

করিলেন। সীতারামের বাহুবলে সেই ছ্বাদশ চাক্ল তাহার করতলগ্ত 

সীতার।ম রায় 

রাজ৭ সীতারাম 
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হইল-_বাদশাহ তখন তীহাকে যশোহরের দশ চাক্লার রাজা বলিয়া 

্বীকার করিয়া লইলেন । (১) | 

ইংরাজ এতিহাসিক ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেব সীতারামকে পশ্চিম 

প্রদেশের কায়স্থ বলিয়। পরিচিত করিয়াছেন । সীতারাম যে বাঙ্গালী, 

বাঙ্গালীর নিকট নৃতন করিয়৷ সে পরিচয় দিবার প্রযোজন নাই। হিন্দুরা 
সীতারামের ইতিহাস লেখেন নাই-_মুসলমান তীহার উপন্যাস মাত্র 

রচনা করিয়াছেন__এতিহাসিক ষ্টয়াট তাহাকে লুগ্নপরায়ণ দস্থ্য 

বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন! সীতারামের পর দুই শত বৎসর বাইতে 

না যাইাতই তাহার ইতিহাস বিলুপু হইয়াছে! তাহার বীরত্ব- 

কাহিনী বিলুপ্ত হইযাছে বটে, কিন্তু বীরকীন্তিব নিদর্শন এখনও একেবারে 
লুপ্ত হয় নাই । মেনাহাতি সন্ধুখ-সমরে গ্রাণত্যাগ কবির়াছিলেন কি, 

কোনও গুপ্তঘাতক অতফিতে তাহাকে আক্রমণ করিয়৷ নিহত করিয়াছিল 

ইহা এখন বিতর্কের বিষয হইলেও বাঙ্গালী মেনাহাতিব অপূর্ব বীরত্ব- 

খ্যাতি গ্রবাদের মত এখনও লে।কের মুখে মুখে ফিরিতেছে। 

স্বাধীনত! ঘোষণ। করিবার পব ফৌজদাব আবুতোরাব যখন সীতা- 

রামের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইতে লাগিলেন, মধুমতীর তীরে কামান 

সাজাইয়া সীতাঁরাম ফৌজদারী-সৈন্যের সেনাপতি পীরখাকে বিতাড়িত 

করিলেন_-তখন নবাবের নিকট সাহাধা 'প্রার্থন। করিতে হইল। 

ভূম্বামিদিগকে নিজ্জিত-বীধ্য করিয়া মুশিদকুলি অনাবশ্তাক জ্ঞানে 

ইতঃপৃর্র্েই বহু পরিমাণে রাজসৈন্য হাস করিযাছিলেন। মুশিদকুলি 

মনে করিতেন যে, তাহার শাসন-ব্যবস্থ। এতই তীক্ষ যে, “ঢুই সহ 

অশ্বারোহী ও চারি সহম্র পদাতিক টসন্তই দেশ শাসন ও রাজস্ব 

& (১) পৃথিবীর ইতিহাস- চতুর্থ খণ্ড, ২৫* পৃষ্ঠা-_র্গয় ছূর্গাদাস লাহিড়ী । 
সাহিতা, ফান্কন ১৩*২--৭৫৩ পৃষ্ঠা! । 
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তল সি % লি শট লাসিলা পা 

আদায়ের সাহাষ্য জন্য যথেষ্ট ” স্বতরাং আবৃতে চারাবের সাহাঘ্যার্থ 

কোন সৈন্য আসিতে পাবিল না। 

শেষে যেদিন নবাব শুনিলেন, সীতাবামের মেন। আবুতোরাবকে 

নিহত করিষাছে, সেইদিন তাহার নিদ্বাভর্দগ হইল । তিনি ভীত হইলেন । 

তখন স্থবাদারী-সৈন্য বঙ্গের রাজধানী হইতে যুদ্দযাত্র! কবিল। নবাব 

মুশিদকুলি আদেশ দিলেন, খাহার জমিদারীর ভিতর দির়। সীতারাম 
পলারন করিবেন, তাহাকে বিশেষ দণ্ড ভোগ করিতে হইবে--তীাহার 

ভূসম্পত্তি কাড়িষ। লওয়া হইনে ! 

বন্ধে স্বাধীন পাঠান-রাজ্যের অবসানের পর হইতে ( ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে ) 

মুশিদকুলির শেষ আ মল__মাত্র দেঙশত বসবের মধ্যেই বাঙ্গালার প্রভূ 

ব। জমীদারবর্গের এমনি দাস-মনোবৃন্তি হইযাছিল যে, তাহার। ভীতচিত্তে 

নবাবেব সাহাধ্যাথ অগ্রমব হইলেন । 

সীতারামের হিন্দু ও মুসলমান তীরন্দাজ এবং বর্শাধারী রায়বংশী 

সিপাহীগণ যুদ্ধেব জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল । পর পব চাবিটী পরিখায় 
স্ুবপ্ষিত গডের নান। স্থানে গোলন্দাদ-সেনা কামান পাতিয়। বসিল। 

আছিও থে রাজপ্রানাদেব সিংহদ্বাবেব পুরোভাগ বিঙ্গোজ্বল” নামে 

পরিচিত থাকিয়।, পুণ্যশীলা মৃহারাণী ভবানীর পবিত্র স্থৃতি বক্ষ। 

করিতেছে, আজিও যাহার বহু বিস্তৃত পরিখার পর 

পরিখা, সেকালের ছুর্ভেছ্ দুর্গ-রচনার কৌশল 

প্রচার করিতেছে, জনপ্রবাদ আজিও যে রাজ্যের বহু এশ্বধ্য--অসামান্ত 

শক্তি ও দিগ্দেশে খ্যাত গৌরব-কাহিনী গান করিয়া অদ্ধবঙ্গেশ্বরীর 
মহিমা প্রকাশ করিতেছে-_সেই বিপুল নাটোর-রাজ্োর স্থাপয়িতা 

মহারাজ রামজীবনের শোৌধ্য বীধ্য তখন এরূপ ছিল যে, বাঙ্গালার 

ন্বাঁবকে পধ্যন্ত তাহার সাহায্য গ্রহণ করিতে হইল । 

২২ 

বঙ্গোজ্কবল 
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রামজীবন বিংশ সহত্র বঙ্গ-সৈম্ত লইয়া (১) প্রতিভাশালী 
অকুতোভয় বীর মন্ত্রী দয়ারামের সহিত নবাবপক্ষে অগ্রসর হইলেন।। 

তাহাদিগের সে বীরবাহিনী উত্তরবঙ্গ হইতেই গঠিত 

হইবার অধিক সম্ভাবনা ছিল। স্তববাদারী-সৈন্ 

সংগ্রাম সিংহের অধীনে জয়নাদে সীতারামেব রাজা আক্রমণ করিল । 

জমিদারী-সেনার নায়ক বীরবব দধ়ারাম ভূষণ! আক্রমণ করিবার জন্য 

অগ্রসর হইলেন। সীতারামের প্রধান সেনাপতি মেনাহাতি বা 

যশোহবের রামরূপ ঘোষ যুদ্ধে নিহত হইলেন বক্তার খা, মুচর! সিংহ, 

গবরদালান প্রভৃতি বঙ্গবীরগণ সীতারামের রাজ্য রক্ষা করিতে পারিলেন 

না। সীতারাম বন্দীবেশে মুশিদাবাদের বাজকারাগাবে স্থান লাভ 

করিয়া যখন :শুনিলেন যে, তাহার জন্য তীক্ষশুল প্রস্তুত হইতেছে, 

তখন বিষাক্ত অঙ্গুবীয়ক সাহায্যে প্রাণত্যাগ কবিলেন (২) বঙ্গের 

স্বাধীনতালিপ্ন, ভূম্বামিদিগের কাহিনী তাহার সঙ্গে সঙ্গেই সমাপ্ত হইল ! 

রাজনগরী মহম্মদপুর শ্মশান হইয়। গেল। প্রাতঃম্মরণীয়া মহারাণী 

ভবানী সেই শ্মশানে আবাব সৌধ গঠন করিয়াছিলেন__সে সৌধে 

আবাঁর আরতির শঙ্ঘ ঘণ্ট। বাজিত; কিন্য তাহার স্বর্গারোহণের পর 

মহম্মদপুর আবার যে শ্রশান, সেই শ্রশান হইয়। উঠিল! বহু দেবমন্দির 

ও স্থুদীর্ঘ দীঘিকায় স্থশোভিত রাজনগরী ব্যান্্ ও বরাহের আবাসভৃমি 
হইয়া! গেল! 

আজিও সীতারামের ক্রোশাধিক দীর্ঘ সমচতুক্ষোণ মৃদ্ছুর্গের ভগ্নাবশেষ 

সেকালের বীর বাঙ্গালীর বীরত্ব স্চিত করে, আজিও তাহার ছুর্গবেষ্টিত 

জলপূর্ণ ভিতর ও বাহিরের গড় বা পরিখার অধুনা-বিশুফ উত্তর ও পূর্ব 

দয়ারাম 

(১) বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস- শ্রীযুক্ত ছুর্গাচত্র সান্যাল এবং 772 72145 9 

£027572/2, 

(২) /. 77252427215 7255075. 



বর্গা ও বাঙ্গালী ৩৩৯ 

খাত বনানী সমাবুত হইয়াও ব্ঙ্গবীরের দুর্গরচনার পরিচয় দেয়; আজিও 

রাজসাহীর দীঘাঁপতিয়ার রাজবাটাতে বহু আড়ম্ব"ুর সম্পূজিত সীতারামের 

রুষ্ণজজী বিগ্রহের চরণামুতে, দীথাপতিয়! রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বীর 

দ্য়ারামের অসিচালন-কৌশলে সমরজয়ের কাহিনী সঞ্তীবিত রহিয়াছে; 

আজিও ইষ্টকগাত্রে খোদিত সীতারামের রাজমৃত্তি ও তৎসম্মুখে স্থিত 

অস্ত্রে শস্ত্ে সুসজ্জিত অভিবাদনকারা বঙ্গসৈনিকের বীরমুত্তি, সেকালের 

বঙ্গবাহিনীর গৌরবময় স্বৃতি বহন করিতেছে । বাঙ্গালার প্রতি গ্রামে 

লিওনিডাস্ এবং প্রতি স্থানে থাম্মপলি নাই বটে-__কিস্ত তাহার বহু 

জনপদ্র কুরুক্ষেত্রের পুণ্যে পৃত, তাহার বহু তরঙ্গিনী বীরোত্তমদ্বিগের 

হৃদয়শোণিতে অন্গরঞ্রিত, তাহার বহু প্রান্তর কর্বালার কাতরোচ্ছাসে 

পরিপূর্ণ! 

একাদশ পরিচ্ছেদ 
বর্গী ও বাঙ্গালী 

1 ৮৮600179100] 016 76006281 0£ 00658 ৮6০72105,,,১০০১০০১০০ 

1] 811 165 010007750517025) 16 ড/111 2010690 25 21779,2115 2 

৪007৮ ০0£ 10720) 02৮0 25 00610150015 0£ 20 895 ০0: 

[70509016 107৮6. 01):0010160, 8177 ৮৮০ (011) 10170677585 

[11001 10211)0 760071060 2100 [71150716650 10 [099061165 95 

01721 01 006 06161019160. 4১010610191) 56106191 2100. 1)156011910, 

13 0128611 : 17116165111 12 /5£077021 19615. 

পাঠানের সময়েও যেমন, মোগলের সময়েও তেমনি এই বঙ্গদেশ 

হুইতেই সাধারণতঃ সৈম্ত সংগৃহীত হইত । পাঠানের রণজয়গর্ধের 

ংশ যেমন বাঙ্গালী হিন্দু ও মুললমানের প্রাপ্য, 
মোগলের জয়গর্ধের অংশও তেমনি তাহাদের লভা। 

বঙ্গে সৈশ্-মংগ্রহ 



৩৪০ বাঙ্গালীর বল 

তাহার! হৃদয়-শোণিত দানে উহা! অজ্জন করিয়াছিল; তাহাদের জনার্দনের 

ন্যায় সুদক্ষ শিল্পী কামান-বন্দুক, গোলা-গুলি ও নানা গ্রহরণাদি প্রস্তুত 

করিয়া উহ। অঞ্জন করিয়াছিল, তাহাদের মীর-বার্ধালী, স্ববুদ্ধি, শিখাই, 
রামজীবন, দয়ারাম, নন্দলাল, ছুর্লভরাঁম, মোভনলাল, শ্তামন্ুন্দর, মীর-মদন 

প্রভৃতি স্থকৌশলে সৈন্ত পরিচালন। করিয়। সে জয়মাল্য লাভ করিঘ। 

ছিলেন; তাহাদের নিয়ামত খাঁ, পাঁচু প্রভৃতি জীবন-সংগ্রামে উত্তীর্ণ 
হইয়া সে কীন্তি আহরণ করিয়াছিলেন; ভাহাদেব রাম, শ্যাম, হরি, 

যছু--মবারক, রহিম, করিম প্রভৃতি কামানের মুখে কপাণের মুখে 

উন্মুক্তবন্গে দণ্ডায়মান হইবা মে কীঙিলেখায় বাঙ্গালাব ললাট বিভূঘিত 

করিয়াছিল ! 
বস এ 

যে ভারতরক্ষা বিধি বিঘোষিত ভওয়ায বাঙ্গ(লায় এক নব- 

জীবনের উষার পৃর্বচ্ছট! দেখ। দ্রিরাছিল, আমব। পৃর্ববেই দেখিয়াছি, সা 
আকববের সময়েও অনেকাংশে সেইকপ সাধারণ 

মিলিসিয়! রঃ ডি দেশরক্ষক সেনার অস্তিত্র ছিল। তখন তাহার 

আদেশে প্রত্যেক শক্তিশালী বঙ্গভূম্বামীকেই সৈন্ত বঞ্চ। কবিতে হইত। 

এতিভাসিক আবুল্ফজল কহিয়াছেন__বঙ্গ, বেহাব ৭ উন্ডিয্যাব জন্য 
এই সাধারণ টনিক বিভাগে বা খিলিনিঘায ৮৯৪৭৯০ পদাতিক, ২৬৯৭৫ 
অশ্বারোহী ও ৪৫২ রণতন্তী থাকিত। কেবল বাঙ্গালাতেই ৮০১১৫৮ 
পদাতিক, ২৩৩৩০ অশ্বারোভী, ১৭০ রণতস্তাঁ, ৪২৩০ কামান এবং ১৪৪০০ 

রণতরী রাখিবার ব্যবস্থা ছিল । (১) 

সৈন্য রক্ষা ন৷ করিলে সেকালে বঙ্গেব ভূম্বামিদিগের উপযুক্ত সম্মান 

থাকিত না প্রাণ সম্পন্তিও রক্ষিত হইত না। ভূম্বামিবর্গের প্রহৃ-শক্তি 

(১) 727571 112%%57771 7:26974%5 : 1100067 25011, 0, 98 20 

4৫27-4-41/072 2 21202 ডি০1 151), 10. 



বর্গী ও বুঙ্গালী ৩৪১ 

ক্রমেই খব্বীকৃত হইয়। আসিতেছিল বটে, কিন্তু তখনও তাহারা সেই 

নিত-হ্বাস-প্রাপ্ত সেনাবাহের দ্বারাই আপন আপন আভিজাত্য-গৌরব 
রক্ষা করিতেছিলেন এবং অবশেষে অশেষ ক্ষোভের সহিত গৌরবের 
শেষ চিহন-__-অশ্বারোহী সৈন্য ও রণহত্তী পধ্যন্ত পরিত্যাগ করিতে বাধ্য 

হইয়াঁছিলেন! আপুদশ শতাব্দী হইতেই ভূম্বামিদিগের সৈন্য-সংখ্যা 
হ্বাস প্রাপ্ত হইতেছিল ; ল কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায় বন্দোবস্তেব কালেও 

দেখ! গিয়াছে যে, ভূম্বামিদিগেব অপীনে সুসজ্জিত সেনা বৃন্দ থাকিত। 

কোম্পনী-বাহাছুরেব আমলে বঙ্গে ভূমাধিকারীদিগের সৈন্যগণ 

কখনও বাঁ কোম্পানীর বন্ধু, কখনও বা পক্ররূপে বিরাজ করিত। 

কালক্রমে ইহাবাই কোম্পানীর “সিবন্দী” সৈন্য নামে 

পরিচিত হইয়াছিল । (১) এই সিবন্দী সৈম্দিগকে 

আমি বঙ্গের “মিলিসিয়া' নামে অভিহিত করিতে ইচ্ছা! করি! কোম্পানী 

বাহাছুব এক সময়ে সিবন্দী সেনাদলকে শিক্ষিত করিবার জন্য চেষ্টিত 

হইঘ্াছিলেন | দিনাজপুব সেই শিক্ষার অন্যতম কেন্দ্রকূপে পরিগণিত 

হইয়াছিল। (২) শেষে বখন সিবন্দী সৈন্ের অস্তিত্ব আর রহিল না, 

তখন তাহাব। ভূমাধিকারিদিগের 'লাঠিয়াল” রূপে বঙ্গে দেখ! দিয়াছিল ? 
ইহাই বঙ্গ-সৈন্ের চরম অধোগতির যুগ। (৩) এই সকল সৈম্ত যে 

্গ হইতেই সংগৃহীত হইয়াছিল তাহাব এত্হাসিক প্রমাণের অভাব 

নাই। মুশিদকুলি খার দেওয়ানী লাভের মাত্র বিংশবর্ষ পূর্বেও আবশ্যক 

সিবন্দী সৈন্য 

এখ 

(১) 7777451714777450/57 £১৮০০7%5 : 1 2 90115 7 000. 

(২) 77/7--1.00615 95. 9100, 5183--১01)0, 1795. 

(৩) £//--1.66061 0. 402. ৮৬০৮৯ 1785 

[.০1091 0. 806, 721). 1785 
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৩৪২ বাঙ্গালীর বল 

হইলেই পূর্বের স্তাঁয় যে বঙ্গ হইতে সৈন্য সংগৃহীত হইত, তাহা পর্যটক 

উইলিয়ম হেজেস ১৬৮১ খুষ্টাবে স্বচক্ষে ঢাকায় দর্শন করিয়াছিলেন । (১) 

অষ্টাদশ শতাবের প্রথম ভাগে (১৭০৮ খৃঃ অন্দে) যখন বিষুপুরের 

সহিত বর্ধমানের বিবাদ ঘটিয়াছিল, সেই সময় বিঝুুর ঝাড়খণ্ডবাসি- 

দিগের তাড়নে ব্যতিব্যস্ত। ইহার অল্পকাল পরই এক 

নবাগত শক্র সমগ্র বঙ্গভূমে যে ভাঁহাঁকাব তুলিয়াছিল, 

আজিও তাহার স্বৃতি বঙ্গের পুরনারীগণ সংর্ক্ষণ করিষ| “বগি এল দেশে” 

বলিয়৷ দুরন্ত শিশুকে শান্ত করেন। (২) 

যে অন বিষুপুরপতির মাথা কাটিবার জন্য বদ্ধমনপতি উত্তোলিত 

করিয়াছিলেন, দেশের বিপদ বুঝিতে পাবির1 তিনি মহাবাষ্র-দস্্ার শির 

লক্ষ্য করিয়া তাহা পরিচালন করিলেন । বর্ধমান ও বিঞুপুবেব মিলিত 

শক্তি বর্গাদিগকে তখনকার মত দেশের বাহির কবিয়। দিল। বিষ্ঃপুরের 
রাজগণ পরবর্তীকালে কখনও মোগলেব শত্রু (৩) এবং কখনও বা বন্ধু 
রূপে গৌরবে ও সন্ত্রমে বিরাজ করিয়াছিলেন। কর্ণেল গাষ্টেল বিষু- 

পুরের ছুর্গাবশেষ দর্শন করিয়া ঘে বর্ণনা করিয়াছিলেন, তাহাতেই 

প্রকাশ যে, সে ছুর্গ এককালে অত্যন্ত স্থুরক্ষিত ছিল। বিষুপুরের 

স্ববৃহৎ কামান আজিও তাহাব প্রাচীন বীরত্ব-গর্ব সুচিত করিয়। থাকে । 

বর্গীর শুত্রপাত 

প্রাচীন রাজপাহী পরগণ। মুশিদাবাদ ও বীবভূম জেলার কিয়দংশ 

লইয়া গণিত ছিল। মুশিদকুলি খার শাসন সময়ে উদয়নারায়ণ এই 

বিস্তীর্ণ ভূভাগের অধিপতি ছিলেন । তাহার 

সেনাবল ও ছুর্গাদি সে সমক্ষে তাহাকে প্রবল 

ভূম্বামীরূপে পরিচিত করিয়াছিল । 

রাজস 

(১) 77422 2725/৮264 07522227718. 0 1112 

(২) :১/2/2542422 241659%7£ 9/7 22%24£ : 10170092৮০1] 1৬. 
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বর্গ ও বাঙ্গালী ৩৩ 

বল সঞ্চয় করিয়া তিনি যে দিন মোগলের অধীনতাপাশ ছিন্ন 
করিবার জন্য উৎস্থক হইলেন, সেইদিন নবাব মুশিদকুলির সহিত তাহার 

₹ঘর্ষ উপস্থিত হইল । উদয়নারায়ণকে বিধ্বস্ত করিবার জন্য সেনাদল 

মুশিদাবাদ হইতে অগ্রসর হইল, লাহরি মল সে বাহিনীর নায়ক 
ছিলেন। 

ক্ষিতীশ বংশাবলীচরিতে লিখিত আছে যে, কঞ্চনগবের রাজপুত্র 

বীরবর রঘুরাম এই সময়ে লাহরি মল্লের সাহাব্যার্থ সসৈন্তে যুদ্ধযাত্র। 

কবিয়াছিলেন। রঘুবামের বীবত্ব-কাহিনী সে সময়ে বঙ্গে প্রবাদের 
ম্যায় প্রচলিত ছিল । 

বীরকীটার প্রান্তরে স্বাধীনতালিন্স বঙ্গবীর উদয়নারায়ণের সহিত 
মোগল-সেনার যে যুদ্ধ ঘটিল তাহাতে মোগল জর্নলাভ করিল। রাজ- 
সাহীর বিস্তীর্ণ ভূসম্পত্তি নবাবের অন্ গ্রহে নাটোর-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা 

রঘুনন্দনের হন্তগত হইল। পন্মান্দরীর বাদতীরে অবস্থিত যে স্বুহৎ 

ভূভগ এখন রাজসাহী নামে পরিচিত, আজিও তাহ। উদয়নারায়ণের 

রাজসাহীর গৌরবমণ্ডিত নামই বহন করিতেছে । 

বঙ্গের ভূম্বামিদিগেব শক্তি খর্ব করিয়া মুশিদকুলি দেহত্যাগ 

করিলেন। তিনি অনাবশ্তক বোধে বাঙ্গালাব সৈন্ত-সংখ্যা হ্রাস করিয়া- 
ছিলেন । কিন্তু জামাত। স্থজাউদ্দীন বঙ্গের কর্তা হইয়া 
উহ। আবার বৃদ্ধি করিলেন । অশ্বারোহী ও পদাতিকে 

২৫০০০ সেনা, বন্দুকে তরবারে সুসজ্জিত হইয়া বঙ্গরক্ষায় নিযুক্ত হইল । 
স্থজাউদ্দীনের রাজ্যারভ্তের কিছুকাল পরই, বেহারের ভূব্বামিগণ অধীন তা- 

পাশে বদ্ধ হইলেন । . তীহাদিগের অধীনস্থ পাঠান-সৈম্তগণ তখন কতক 
নবাবের ও কতক হিন্দু ভূম্বামিদ্রিগের অধীনে কার্য লইয়াছিল। (১) শুধু 

ইহারাই যে সবজাউদ্দীনের সৈনত-সংখ্য। অতদূর (মুশিদকুলির আমলের 
্ » শশা 

হজউদ্দীন 

(১) 422542707০7 1724; 965/210 : 0,479 03811919351 700.) 



৩৪৪ বাঙ্গালীর বল 

ছয় সহত্তরের স্থানে পঁচিশ সহত্র ) বুদ্ধি করিয়াছিল তাহা অনুমান করিবার 

কারণ দেখি ন। বঙ্দদেশ হইতেও নিশ্চয়ই বাঞ্গালী সৈন্য সংগৃহীত 

হইয়াছিল। বীরভূমির ভূতম্বামীর বিরুদ্ধে স্জাউদ্দীন যখন সৈন্য প্রেরণ 
করিয়াছিলেন, তখন খোজা বসন্ত তাহাদের অন্যতম নাধক ছিলেন ।' 

খোজা বসন্ত থে বাঙ্গালী ছিলেন, তাহ। নামেই প্রকাশিত হইতেছে! 
এখনও মুশিদাবাদে বসন্ত আলিখাব মসজেদ ও ধম্মশাল; তাহার ত্যক্ত 

সম্পত্তির আয় হইতে রক্ষিত হইয়া আঙিতেছে |” 

শ্ুজাউদ্দীনের মুক্তার পব যখন সবফবাজ সিংহাসনে আরোহণ করি- 

লেন (১৭০৯ খুষ্টান্দে), তখন পরবর্তীকালেব স্ুবিখ্যাত নবাব আলিবদ্দী 
নবাব স্থজাউদ্দীন কর্তক অপমানের প্রতিশোধ 

লই'বার জন্য বিদ্রোহের ধ্বজা তুলিলেন ( ১৭৪০ 

খৃষ্টাব্ব )। গোপনে দিল্লী হতে বঙ্গ, বেহাব ৪ উডিষ্বাব নবাবী-সনন্দ 

আনাইয়।, ভোজপুবের জমীদাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবেন বলিয়া আলিবদ্দী 
সনৈন্যে পাটন। হইতে বাত্র। করিলেন । 

পাটনার নিকটবত্তী কোন স্থানে আলিবদণীর যে সামবিক সভা 

বসিল তথায় হিন্দু সেনা গঙ্গাজল ও তুলসীপত্র হস্তে (প্রতিজ্ঞা করিল, 

জীবনপণেও আলিবদ্দীর সহায়তা কবিবে। মুসলমান কোর।ণ স্পর্শে 
কহিল-_“আমরণ আলিবদ্দীর জন্য যুদ্ধ করিব |” (১) 

আলিবদ্দশী তখন উল্লাসে বঙ্গাভিনুখে যাত্রা করিলেন । বাঙ্গালার 
নবাবের সিংহাসন টলিল। 

আলিবদ্দা ত্রিংশ সহস্র অশ্বারোহী ও পদাতিক এবং অসংখ্য কামান 

লইয়। ঘুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন । গোলন্দাজ-সেনার অধি- 

নায়ক শারিয়ার অবিশ্বাসী:প্রতিপন্ন হওয়ায় “ফিরিঙ্গি 
আণ্টনীর দেশজ পুত্র” বাঙ্গালী পাচর হস্তে কামানেব ভার অপিত হইল! 

আ লিবরা 

গোলন্দ।জ পাঁচ 

(১) 4755/৮+ 2/ 77252 : 516৮2 507 498. (3255792510৮), 



বর্গী ও বাঙ্গালী ৩৪৫ 

আলিবদ্রীর সেনাপতি নন্দলাল অর্ধেক সৈন্য লইয়! নবাবের প্রধান 

সেনাপতি ঘৌস্থার সহিত যুদ্ধারস্ত করিলেন । উহা গিরিয়ার যুদ্ধ নামে 

ইতিহাসে পরিচিত। উভয় পক্ষের কামানের ধৃমে 

গগন সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। এই যুদ্ধে সরফরাজের 
তৃণের সমস্ত শব নিঃশেমে ফুরাইযা গেলে পর, তিনি অকম্ম(ং 

স্বপক্ষেব ( মতাস্তরে বিপক্ষের ) নিক্ষিপ্ত কামানের গোলায় আহত হইম। 

মৃত্যমুখে পতিত হইলেন । (১) সেনাপতি নন্দলালের হৃদয়-শোণিতে 

সমরক্ষেত্র অন্তরঞ্জিত তয়! উঠিল । আলিবদ্$ যুদ্ধে জয়লাভ করিয়! 
বিপুল বিক্রমে বাঁজধানী মুশিদাবাদে প্রবেশ করিলেন । চেহেল্- 

স্থতুনের বিশাল বাজকশ্ষে নৃতন নবাবেব অভিষেক-ত্রিয়া সংঘটিত হইলে 
পর, সে বাত কামানের মুখে মুহুমুহঃ ধ্বনিত হইয়। উগ্িল। সে কামান- 

গর্জনে কি বীব নন্দলালেব ও বাঙ্গালী পাচুর বীরব্বখ্যাতি বিঘোষিত 
হয় নাই ? 

বীর নন্দলাল 

আলিবদ্দীর স্দীর্ঘ শাসনকাল রণ-কোলাহলেই বায়িত হইয়াছিল ; 
কখনও উডিব্ার, কখনও বেহাবে বীর পদভরে অগ্রসর হইয়া--কখনও 

আক্রমণ, কখনও বা আত্মবক্ষায় নিযুক্ত থাঁকিয়। 

তথন বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলমান, উড়ি্া ও বেহার- 
বাসী পাঠানদিগের ন্যায়, অথব। অসিচম্মধারী মোগল-টসস্চের তুল্য সমর- 

পটুত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছিল । 

মেদিনীপুব প্রদেশের ভূমাধিকারীদিগের শক্তি তখনও বিলুপ্ত হয় 

নাই ; তখনও সে অঞ্চলের বার বাঙ্গালী যুদ্ধে অগ্রসর হইবার জন্য সব্বদা 

প্রস্তুত থাকিত। ১৭৮০ খুষ্টান্বেও দেখিতে পাই, যখন রাণী জানকী 
মহিষাদলের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে বিরাজ করিতেছিলেন, তখনও মহিষা- 

আলিবদ্ার শাসন-সময় 

(১) 7927/27%-1-17745/--151]100 ৬০01 ৬11, 



৩৪৬ বাঙ্গালীর বল 

দল হইতে বহুসংখ্যক বাঙ্গালী সৈন্য বীরদর্পে স্থদূর মহীশূর রাজ্যে যুদ্ধ 
করিবার জন্ত যাত্র। করিয়াছিল । (১) পলাশীর যুদ্ধের পর ২৮ বর্ষ পর্্যস্তও 

মেদিনীপুর অঞ্চলের অষ্টাদশ জন নায়ক কোম্পানী-বাহাছুরের নিকট 

সম্পূর্ণ বহতা স্বীকার করেন নাই, তখনও তথাকার কোন কোন 

ভূম্বামীর সহিত কোম্পানী-বাহাছুরের নিয়ত সংঘর্ষ ঘটিত বলিয়া সরকারি 

পত্রাদিতে প্রকাশ । ম্যূরভপ্রের সেনার সহিতও ততকালে কোম্পানীর 

ফৌজের বিরোধ ঘটিত। (২) 

আলিবদ্দী যখন দ্বাদশ সহশ্র সৈন্য লইয়া (৩) উড়িষ্যার শাসনকর্তার 

বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন তখন তাহাকেও মেদিনীপুরের ভূম্বামিবর্গের 

সাহাধা গ্রহণ কবিতে হইয়াছিল। তাহাদের সেনা 

ন। থাকিলে ইহার প্রয়োজন হইত ন|। বঙ্গ- 

সৈন্যের সহিত সুবর্ণরেখা তীবে মযুরভঞ্জের সেনা- 

দিগের যে যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল তাহাতে জঘলাভ করিয়া আলিবদ্দী 
অগ্রসর হইলেন । বালেশ্বরের ভীবণ যুদ্ধের পর পরাজিত উডিস্যাপতি 

মুশিদকুলী সপরিবারে মছলীপত্তন বন্দরে পলায়ন করিলেন । 

প্রথম বারের বিদ্রোহানল নির্বাপিত হইতে ন। হইতেই, অল্পকাল 

মধ্যে আবার রণবাছ্য বাজিয়। উঠিপ। আলিবদার্খর ভ্রাতা কহিলেন-__ 

আলিবদ্দার 

বিদ্রোহ দমন 

(১) ম€ [ঠা &ত তি ঝ10005010 10555 59101517060 0000 0৫ 

51101200101] 20090 0790 ৮/1)119 11055511$7111) 0070 1071)615 06006 015- 

106 102 07000 10 1921) 02011) 1)00 1780 11) 1২201 07702155 0006 & 

15165000019] 0£ 13617172196 50101615 121500 000) 000 1৬015150021] ১01 

£01795 06015 101500106 0106 00 051)0 010 195019,-,,১৯০০, 51)6901) ০0৫6 7৮], 

12005501810 2 160701006 0099100106 86 ১0100200000 8185 22100, 1917 

(:227722£22, 25-5-17 1021). 

২) 72727 74. ০. 22955 2 [711066721৪1 ০ 514. 

(৩) 42:5৮ 0 22727 : 56626 2725 517 (032102219551 2:01090). 



ব্গী ও বাঙ্গালী ৩৪৭ 

'কাজ নাই, উড়িস্তা। যায় যাক্*! আলিবদ্বী তাহা শুনিলেন না। অতি 

অল্প সময়ের মধ্যেই তাহার সেনা যুদ্ধাথ প্রস্তুত হইল। মুশিদাবাদের 
শাসন-ভার জামাতার উপর অর্গণ করিয়। অশ্বারোহী ও পদাতিকে বিংশ 

সহম্ব সৈম্ত সহ আলিবদ্দী উড়িহ্য। যাত্রা করিলেন । প্রত্যেক সেনা- 

নায়ককে কহিলেন-বতদূর সম্ভব সেন! সংগ্রহ কর। (১) বঙগসৈন্য 

পুনরায় বীরদর্পে উড়িস্তায় বিদ্রোহ দমন করিতে অগ্রসর হইল। 

বঙ্গদেশে যথেষ্ট সৈম্ত পাইবার সম্ভাবনা! না থাকিলে আলিবদ্পশী কখনই 

এরূপ চেষ্ঠা! করিতেন ন।। 

ভাস্করপন্ত এই স্থযোৌগেরই সন্ধানে ছিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন 

কটকে বিদ্রোহ উপস্থিত হইলেই বেহার ঘোদ্ধপুরুষশূন্য হইবে_- 

সকলেই উড়িস্য।য় গমন করিবে এবং এইরূপ 
অরক্ষিত অবস্থাতেই বেহার প্রদেশকে উপক্রত 

করিবার স্ুুবিধ| হইবে । তাহার আশ। ফলবতী হইল-_উড়িস্যায় 

বিদ্রোহানল জলিয়। উঠিতেই তিনি বেহার আক্রমণ করিলেন। তাহার 

সহিত তখন দশ কিংব। দ্বাদশ সহজ্রের অধিক অশ্বারোহী ছিল ন|। 

মুসলমান এতিহাসিক আলিবদ্দীর বীবপণা প্রকাশ করিবার জন্ত শক্রর 

সংখ্যা ৪০ সহস্র বলিয়াছেন! (২) আলিবদ্দীর সঙ্গেও তখন সর্বসমেত 
তিন চারি সহম্ব পদাতিক ও সমসংখ্যক অশ্বারোতভী ছিল। (৩) তিনি 

পণ করিলেন মহারাষ্ট্রদিগকে আক্রমণ করিবেন । 

ব্ার হুযে।গ 

(১) 4725/977/0/ 72727, 56৬০0 1, 514. 

১০5 75977 01 22077, 1১. 323. 

(২) 47549 0 £%2 117/27425 : হোক 0 ঘি: ৬০], 0, 78, 

(৩) 41155195110 21009981011 ৪60) 00680. 013 ০0: 4 08০৪- 

১৪.050. ০2৮৪.1, 2100. 4 018005200. 109005) 15501৮90 (0 01019056 0091). 

74725499922 1£4/272/425 2 20 টি 5০1 ]1) 2, হা, 



৩৪৮ বাঙ্গালীর বল 

আলিবদ্রী যে সেনা লইয়া বঙ্গদেশ হইতে উড়িস্ায় বিদ্রোহ দমন 
করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, “পঞ্চ সহজ্রেব প্রত্যাবর্তনের” কাহিনীতেই 

তাহাদিগের অসীম বীবত্ব, ধৈর্য ও কষ্টসহিষ্ণতাব 
পরিচয় পবিস্ষুট বহিয়াছে । বাঙ্গালীর জেনোফন 

থাকিলে এ কাহিনী রচন। কবিয়া অমব হইতেন 

সন্দেহ নাই । আলিবদ্দী মহা রাষ্ট্রদিগকে আক্রমণ করিলেন । উভয পক্ষে 

তুমুল যুদ্ধ বাধিল। মহারাষ্্রগণ আলিবদ্দীকে ঘিরিয়। ধরিল-_তীাহার 

দ্রব্যসস্তার লুষ্ঠন করিল--তাহাব বন সৈন্য নিভত হইঘ। বণক্ষেত্রে পড়িয়। 

রহিল! অনেকে পলায়নও করিল । মুসলম।ন এতিহাসিক বলিয়াছেন 

যে, আলিবদ্দখ উডিয্যায় বিদ্রে।হ দন কবিধঘ। প্রত্যাবর্ধন কালে পঞ্চসহত্র 

মাত্র সৈন্য সঙ্গে রাখিয়া অন্ত সকলকে বিশ্রামেব জন্য বিদায় দিয়াছিলেন। 

গ্রাণ্ট ডফ. বলিয়াছেন-_মহা বাষ্ট্রদিগের সহিত যুদ্ধের পর ঘে বীর-বাহিনী 

লইয়া আলিবদ্বশী বঙ্গে প্রত্যাবর্তন করিতে ল!গিলেন তাহাব| সংখ্যায় 

তিন সহস্র "অধিক ছিল ন1। (১) এই তিন সহম্্র বীরপুরুষ 
প্রতিজ্ঞ করিল_-হরর় রণজয়, না হব মুত্যু । তিন সহম্র হউক, আব 

পঞ্চ সহ্শ্রই হউক--কিনপে তিন দিন পদে পদে আক্রান্ত হইয়া তাহার। 

কাটোয়ায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছিল তাহা পরে বলিতেছি । আলিবদ্বীব 

সেনাদলে আফগান সৈন্য ও সেনান|য়ক ছিল বটে, কিন্তু বণযাত্রাকালে 

তিনি বঙ্গদেশ হইতে ঘে সকল সৈন্য সংগ্রহ করিষাছিলেন তাহাঁবাও কি 

ছিল না? ইভঃপূর্রেই দ্রেখিয়াছি, তিনি অতি অল্প সমযেব মধ্যেই 

মুণিদাবাদে বিংশ সহশ্র সৈম্ত সংগ্রহ কবিয়াছিলেন ! উহ্ভাবা সকলেই কি 
উত্তর-পশ্চিমের পাঠান ছিল? আলিবদ্রা যখন প্রত্যাবর্তন করেন তখন 
অনেক আফগান “সৈন্তকে অবসর দান করা হইয়াছিল” বলিয়া কথিত 

পঞ্চনহম্তের 

প্রতাখবর্তন 

(১) 717407)/ 97 %/2 12/27/7452 জো [0902 ড০] 119 ৮, 12, 



বর্গী ও বাঙ্গালী ৩৪৯ 

হয়। এতিহাসিক ফেবিস্তার মতে উড়িস্তায় যুদ্ধজয়ী আলিবদ্া বাঙ্গালায় 
প্রত্যাবর্তনকালে পঞ্চ সহস্র সৈম্ত সঙ্গে রাখিয়া অন্ত সকলকে বিশ্রাম 

স্থখ লাভ করিবার জন্য পূর্ধবহ্নেই বিদ।য় দ্রিয়াছিলেন। এই বীর পঞ্চ 

সহশ্রেব মধ্যে কতক যে ভৃত্য ও ভারবাহী ছিল তাহ। সহজেই অন্তমেয় 

(১) তাহাব বণশ্রমে ক্লান্ত অশ্বারোহিগণ যখন ধীরে তীরে অনান্ধাস- 

গতিতে প্রত্যাবর্তন করিতেছিল, তখন সহসা সংবাদ আসিল, মভারাষ্ট্র 

সেন। পঞ্চকোটের পার্বত্যপথে বঙ্গভূমি লুগ্ঠনের জন্য অশ্বারৌহণে 

আগমন করিতেছে । 

একদিন ইহ্হাবাই এদেশে বগী নামে পরিচিত হইয়া নর-নারীর 

ভীতি উৎপাদন করিযাঁছিল । বগীর অত্যাচারে বঙ্গের কত গ্রাম, কত 

রগ নগর জনশূন্য--কত শশ্তাক্ষেত্র অশ্বপদদলিত, গুহাদি 

ভম্মীভূত, ধনাঢ্যের কোষাগার নিঃশেষে বিলুষ্ঠিত 
ইইযাছিল ! বর্গ ভাস্করপন্ত অনায়াসে নবাব আলিবদ্দার নিকট হইতে 

হুগলী, ইন্জিলি, বালেশ্বব পথান্ত বদ্ধমান ও গেদিনীপুর জেল।, বীরভূমি, 
রাজসাহী ও রাদমহল কাড়িযা লইতে সমথ ইইয়ছিলেন। (২) 
ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে মুশিদীবাদ ও তৎপার্খববর্তী ভূভাগ ভিন্ন তখন 

নবাব আলিবদ্দীর আর কিছুই ছিল না! তখন ০ বাহাছুর 
কলিকাত। রক্ষার্থ যে খাত খনন করাইপ্বাছিলেন, তাহ। আজিও “মহারাষ্ট্র 
খাত” নামে পরিচিত রহিয়াছে । 

অনাহারক্রিষ্ট, পত্রমদ্দিত মুষ্টিমেয় বঙ্গমেনা (৩) সেকালে যেরূপ 

বিক্রমের সহিত যুঝিয়াছিল-যেরূপ সাহস, ধৈধ্য ও কষ্টসহিষ্ণতার 
পরিচয় দিয়াছিল তাহ! স্মরণ করিলে মুগ্ধ হইতে হয়। বুক্ষের সহিত 

(১) / ১৫০০//৬, 422579£)/ ০7 7327৫/--1, 924. 

(২) 4/27%-1১, 220, 

(৩) 4/22-17, 232. 



৩৫০ বাঙ্গালীর বল 

একটা বৃহৎ কানান বীধিয়া মহা রাষ্ট্রগণ যখন বর্দমানের নিকটবর্তী কোন 

ক্ষেত্রে নবাঁব-শিবিরে মুহুমুঃ গোলাবর্ষণ করিয়াছিল, বঙ্গসৈন্য তখনও 

পশ্চাৎপদ হয় নাই! শরীরে শক্তি নাই, শিবিরে খাছ্য নাই-- গ্রামে 

মন্ুস্য নাই_চতুর্দিক ভীষণ অনলে দগ্ধ হইয়া এক মহাশ্মশানের মুক্তি 
গ্রহণ করিয়াছে-_বঙ্গসৈন্ত তখনও বিচলিত হয় নাই 

বঙ্গসেনা কিছুতেই পরাজয় মানিল ন।। অনশনে থাকিয়াও যুদ্ধে 

বর্গীদিগকে পরাস্ত করিল- বৃক্ষপত্র আহার করিয়াও নিপুণহস্তে 

অদ্ত্রচালনা করিতে বিরত হইল না! শুনিতে পাওয। যায় তখন 

বৃক্ষত্বক, কীট-পতঙ্গ, পিপীলিকা পধ্যন্ত আহার করিয়াও অনেকে 

ক্ষুপ্িবৃত্তি করিয়াছিল । অর্দপ্ধ তুল সংগ্রহ করিয়াও অনশন ক্রিষ্ট 

বঙ্গসৈন্য কাটোযায় উদবপৃন্তি করিতে বাধ্য হইয়াছিল । 

এই বীর পঞ্চ সহল্লের প্রত্যাবর্তন-কাহিনী বর্ণনা কবিতে গিয়া 

সমসাময়িক ইংরাজ লেখক হল্ওয়েল বলিঘাছেন--যেরূপ অবস্থায় এই 

রণকুশল বীরগণ প্রত্যাবর্তন করিয়াছিল, তাহ পুথিবীর সকল জাতির 

সকল কালের শৌধ্যের ইতিহাসে একটা অত্যাশ্ধ্য ঘটনা বলিয়া 
পরিচিত হইবার যোগ্য । (১) 

বর্গীর ভয়ে ভীত নাগরিকগণ মুশিদাবাদ ও তৎপার্স্থ ভূভাগ 
পরিত্যাগ করিয়া শশব্যন্তে পদ্ম। নদী অতিক্রম করিল এবং মালদহ ও 

রামপুর-বোয়ালিয়ায় গিয়া বান করিতে আরম্ত 
বর্গীর অত্যাচার ৰ 

করিল। নবাব আলিবদ্পভীাও আপন পরিবারধর্গ 

(১) 11৮76 001051061 0)6 76192 ০6 00059 ৮010012105,,১,১, 11) 21] 15 

01000050915065) 2 227 2162৮ 2০ 27722277107 27 2707£ 97 %1/727. 

6722/270/ 25 /%2 %5497) 01 27%/ 22 ০7 7297 /2221 077072072, 2170 

০. 011 1017761552০ 0000) 1056110575001090 2010. 12051016060 00 

7950010 25 0020 010 009 05191018060. 200510120 521165151] 200 10150017190, 

-479228617 : 77127252272 £12507722 4227/5, 
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এবং ধন সম্পত্তি পল্মাপারে গোদাগাড়ীতে প্রেরণ করিলেন। (১) 

উড়িস্যার শাস্ত শিষ্ট প্রজাগণ বর্গীকর্তৃক ধৃত হইয়া দ্াক্ষিণাত্যে দাসরূপে 

বিক্রীত হইতে লাগিল! (২) বর্গার সে লোমহর্ষণ অত্যাচার-কাহিনী 
্টালিং সাহেবের বিবরণে আজিও রক্ষিত হইয়াছে । (৩) পরিয়াজে? কথিত 

হয় যে, নগর ও গ্রাম লুন করিয়া, নর-শোণিতে দেশ প্লাবিত করিয়া, 
মহারাষ্ট্রগণ নিবীহ প্রজাদিগকে বন্দী করিতে লাগিল। গ্রাম হইতে 

গ্রামান্তর ধূ ধূ জলিতে লাগিল__-শস্তের চিহ্মাত্রও আর রহিল ন।-_ 

গোলা-গঞ্ধ পুডিয়। ছাই হইল ! ক্ষেত্রের শশ্ত বিনষ্ট হইয়। গেল। যখন 

বদ্ধমানের সঞ্চিত শস্য নিঃশেষিত হইল, স্থানান্তর হইতে আর শস্তাঁদি 

আনিবারও উপায় রহিল না-__তখন লোকে কদলীমূল আহার করিতে 

লাগিল! খেষে তাহাও ছুষ্পাপ্য হইয়। উঠিল। মহাবাষ্রগণ তখন 

মেদিনীপুর ও জালেশ্বর হইতে রাজমহল পধ্যস্ত করতলগত করিয়াছে । 
তাহার। লোক ধরিয়া নাসা কর্ণ ও বাহু ছেদনপূর্কবক নদীর জলে ডুবাইয়া 
'মারিতে লাগিল-_কাহারও মুখের উপর আবজঞ্জন।-পূর্ণ থলি বীধিয়া দিয়! 

অঙ্গচ্ছেদপূর্বক জীবন্ত দগ্ধ করিতে লাগিল ! 

বন্তার ন্যায় বঙ্গে আসিয়া! “বগা দুদিনের রঙ্নীর ন্যায় রহিয়া গেল! 

আলিবদ্দী আবার বঙ্গে যথেষ্ট সৈন্য সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলেন । সম্গ্র 

বর্ধাকাল সৈন্তসংগ্রহে ব্যয়িত হইল। সন্দিগের 

মধ্যে দশ লক্ষ মুদ্রা বিতরণ করিয়া আলিবদ্দঁ 
তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। সম্পূর্ণরূপে বর্ধাপগম 

হইবার পৃর্কেই তিনি সসৈন্যে মুখিদাবাদ হইতে যাত্র। করিয়া সেতুর 

মহারাষ্ পুরাণ 

(১) 47254777052 : 96৬2: 5529 (13210520851 01002) 

(২) £/£/77475 072556১ ৬০] 11. 5১62. 

(৩) 44526£20 2১252276%25, ৬০1 2৬, 000. 299-3০95. 

,9/27427705 44629£7% 
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সাহায্যে ভাগীরথী অতিক্রম করিলেন । বঙ্গসৈম্ত জয়নাদে কাটোয়ার 

দিকে অগ্রসর হইল । 

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের বঙ্গকবি গঙ্গারাম তাহার “মহারাষ্ট্র 

পুরাণে” বর্গীর কাহিনী কথঞ্চিৎ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন । ভাঞ্করপস্ত 
নবাব আলিবদ্দীর নিকট সংবাদ পাঠাউলেন-__ 

“চৌথাই ন। দিবে যবে যুদ্ধ করিব তবে 

এই কথ! বোল যাইয়। তাবে ॥ 

যত জমাদার ছিল তাবে নবাব কিল 

চৌথাই চাহে বাবে বাবে। 

যতেক সরদার ছিল তার। নব কিল 

নেই টাকা দেত সিপাএরে ॥ 

আমর। যত লাকে মবিব বরগীকে 

দেশে যেন আহস্তে নাত পারে। 

বরগী সব মারিব দেশে আইন্তে ন। দিব 

কি করিতে পারে ভারে ॥৮ 

( বঙ্গসাহিত্য পরিচঘ, ২য় ভাগ, ১৪২৫ পৃষ্ঠ | ) 

মহারাষ্ট্র দেশের এতিহাসিক গ্রাণ্ট উদ বলিয়াছেন-যখন কাটোয়া 

হইতে মেদিনীপুর পথ্যন্ত সন্ত গ্রদেশ ম্হারাষ্নদিগের করতলগত হইল 

কেবল স্ফীতবক্গ। ভাগীরখী (হুগলী ) অতিক্রম করিতে ন। পারিয়া 

তাহার। মুশিদাবাদে উপনীত হইতে পারিল না, সেই বিপদের সময় 

দিলীর সম্রাট কোথায় আলিবদ্রীকে সাহাব্য করিবেন, না তাহার দূত 

আসিয়! নবাবের নিকট গ্রাপ্য রাজকর দাবী করিয়া বমিল ! আলিবদ্ 

নিজের বিপদ বিজ্ঞাপিত করিয়। তখন অর্থদ্ানে অক্ষমত। প্রকাশ 
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করিলেন এবং কাতরভাবে বাদশাহী-সৈন্যের সাহাষ্য চাহিলেন। ইহ! 

হইতেই দেখ। যাইতেছে যে, এ পধ্যস্ত কোন বাদশাহী-সৈন্ নবাবের 

সাহায্যার্থ আসে নাই । (১) 

আলিবদ্রী তখন কি করিলেন? এক ভরসা ছিল যদি পেশোয়া 

বালাজি রঘুজি ভোৌস্লার বেরার রাজ্য আক্রমণ করেন তাহা হইলে 

বঙ্গদেশ হইতে মহারাষ্রগণ ফিরিয়া যাইবে । তিনি 

পেশোদার নিকট দূত প্রেরণ করিলেন-_দূতের 

সহিত বহু অর্থও প্রেরিত হইল | (২) দূত পেশোয়ার নিকট পৌছিতে 

পারিল না-আউধেব ( অধোধ্যা ) শাসনকর্তা পখিমধ্যেই তাহাকে ধৃত 

করিলেন । স্ৃতরাৎ দেখ! যাইতেছে যে, আউধ হইতেও আলিবদ্দ্গ সৈন্য 

সংগ্রহ করিবার স্থযোগ পান নাই । সত্তা ঘখন নবাব আলিবদ্দীর 
বিপদের কথা শুনিপেন তখন তাহাকে সাহাধ্য করিবার জন্য আউধের 

নবাবকে আদেশ করিলেন, নিজে কোন সৈন্ত প্রেরণ করেন নাই। 

সফদ্দর জঙ্গ ( আউধের নবাব ) কোন সাহায্য প্রেরণ করিলেন ন।। 

সম্রাই পেশোবাকেও সাহায্যের জন্ত অনুরোধ করিয়াছিলেন এবং 

বলিয়াছিলেন বে, পেশোয়া নরাবের সাহায্য করিলে আজিমাবাদ হইতে 

মহারাষ্দিগের প্রাপ্য চৌথ নবাবই তাহাকে দিবেন। তিনি আরও 

বলিয়াছিলেন যে, কৃতজ্ঞতাব চিহ্বম্বরূপ তিনি পেশোয়াকে মা'লব রাজ্যের 

কর্তৃত্বভারও অর্গণ করিবেন । 

সাহায্য ভিক্ষা 

যাহা হউক, সম্ত্রাটু ও পেশোয়ার নিকট সাহায্য ভিক্ষ1 করিয়াই 

(১) 71/512% 0 %%2 1£2//456/45 2 আছ 00টি ০] [15 0, 22 

(২) 422522৮9717 12472722425 2 ভোজাত এটি উ০1 115 0১১ 52 

৩ 
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আলিবদ্দী নিশ্চিন্ত রহিলেন না। তিনি নিজ বাহুবলের উপর নির্ভর 

আলিবর্া কর্তৃক করিলেন । বাঙ্গালায় যেখানে যে যোদ্ধপুরুষ [ছল 

বঙ্গে সৈম্ত সংগ্র£ আলিবদ্দশী সকলকেই ডাকিঘ। লইলেন (১) এবং 
৩] ভাস্কর পন্তকে পয্ুশাদস্ত কবিবাব নিমিত্ত বিশেষ 

বঙ্গমেনার জয়ল।ভ 

আযোজন কবিতে লাগিলেন। আগমনেব আব 

প্রয়োজন না থাকিলে প্রলুদ্দ পেশোযা বালাজি ১৭৪৩ খুষ্টাব্দে সটসন্যে 

বঙ্গে আগমন করিয়| রঘুজি ভোস্লাকে পব!ছিত কবিলেন। পবাজর- 

বার্তা শ্রবণমাত্রেই ভাঙ্গবপন্ত উডিযার চিতব দিয়া সসৈন্তে পলায়ন 

করিতে চেষ্টিত হইর। কিরুপে বঙ্গসৈন্ত কতক পযুযদণ্ত হইয়।ভিলেন 

তাহ বলিতেছি | 

যে তবঙ্গিণী_-হুগলী এ অজয় তখনও মহাবাষ্ট সৈন্তদিগকে বঙ্গসৈন্ 

হইতে পৃথক্ রাখির়াছিল, নবাবেন আদেনে তাহাদের উপব নৌসেত্ব 

নিম্সিত হইল । শক্রন অলক্ষিতে বঙ্গসৈন্ গঙ্গানদী অতিক্রম করিল । 

অকন্ম/ৎ অজযের মধ্যস্থলে কযষেকখানি নৌক| জলমগ্র ভওয়াব পনেরো 

ত বঙ্গ-সৈম্য নবাগর্ডে প্রণ হাবাগন লটে (ইতিহাসিক (২) স্কট 

বলেন-_ছবশত ), কিন্ত অল্পক্ষণ মবোই অন্যান্য সেন। ভ্রশ্লায় নদী 

পার হইয়া রতি স্যার যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইল | মহাবাস্গণ সঙ্কট বুঝিঘা 

পল[য়ন করিল । (৩) শাহাদিগের পটাবাস « দ্রব্যাদি বঙ্গসৈন্য লুন 

কবিয়া লইল ৷ 

৩১) 22 25587727767 ৫/277/7/77177 ৮ 69717 09779777770) 100 101706 

ড%101905 1101)72010105 01 20900010 য])0াতাা 1১010080000) আট 02, 

85 5001) 25 010 5678501) 51)9010 1)017711. 

--/1751970/ £/2 47271070775, (51210110000 ৬60] 11) [512 20৭ /, 

১০০//৩ £715/070/ 0 2725 17, ৬০1 11, 1৮, 3292. 

(২) 2624-12-72, 

(৩) :/.,১০০//৩ 42125/97 2/ 774/2%7, ৬০] 1, 7১, 328. 
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বঙ্গসৈহ্য কর্তৃক পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া মহারাষ্ট্র ভাস্কর প্রথমে পচেটে 

এবং তথা হইতে বিষুপুরের বনমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য 
হইলেন। বনপথে অগ্রসর হইয়া মহারাষ্্রসৈম্ত অবশেষে মেদিনীপুরের 

সন্নিকটে আসিয়! উপনীত হইল । আলিবদণ বীরবিক্রমে বদ্ধমানের 

পথে অগ্রসর হইয়া মেদিনীপুরেই মহারাস্রদিগের সহিত যুদ্ধারস্ত 
করিলেন । অবশেষে বঙ্গসৈন্যেব নিকট পরায় মানিব। দুর্দান্ত বর্গী 

সত্ব স্বদেশ[ভিমুখে পলায়ন করিতে বাধ্য হইপ। 

এই ঘোর ছুঃসময়ে বাঁরভূমিব বীর পুত্রগণ নীরবে গৃহকোণে অবস্থান 
করে নাই- প্রাণপণে নবাবের সাহাযা কবিয়াছিল। পঞ্চকোট ও 

বদ্দমানরাজ বগীদিগেব হস্ত হইতে যথাসম্ভব নিজ 

নিজ রাজা বক্গ। করিয়াছিলেন। বঙ্গের তৃম্বামিগণ 

নবাবের রাজকো মে অথদান করিঘ যুদ্ধেব বাঘ বহন করিতে আরস্ত 

কবিলেন। নবাব আলিবদ্দী এইভাবে সমগ্র বঙ্গভূমিব শক্তি ও সম্পদ্ 

লাভে বলীয়ান হইযা দীর্ঘ দশ বৎসর পর্যান্ত মহারাষ্দিগের সভিত সমরে 
প্রবৃত্ত ছিলেন। বিষুপুর ও পঞ্চকোটবাজ এবং তদঞ্চলের অন্যান্য 

তৃম্বামিবর্গের সাহস ও শক্তি, সমরকুশলতা ও বীরত্ব মহারা্্রদিগের 

নিকট হইতেও স্ততিবাদ অজ্জন কবিয়াছিল। মহারাষ্ট্র-এতিহাসিক 

বীরভূমিকে “বীরভূবন” নামে অভিহিত করিয়াছিলেন! ইহাই কি 
স্কোলের পশ্চিম-বঙ্গের শৌধ্া-বীধোর অন্গতম্ প্রমাণ নহে? 

আলিবদ্ণী ধতদিন জীবিত ছিলেন, তাহাকে পুনঃ পুনঃ মহা- 

রাষ্্রদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল এবং দেশের অন্তবিরোধ ও 

পাঠান-বিদ্রোহ দমন করিতে হইয়াছিল। দশ 

বৎসর পর যখন মহার্্রগণ সত্য স্ত্যই বাঙ্গালা 

পরিত্যাগ করিল, তখন দেখ! গেল যে, পশ্চিম-বঙ্গ ছারখার হইয়াছে, 

কৃষ্ণনগর রাজ্যের পশ্চিম ভাগ উৎসন্ন হইয়াছে-_রাজ। শিবনিবাসে 

বীরভুবন 

আলিবদ্দার কাল 



৩৫৬ বাঙ্গালীর বল 
লাস ছি পি পদ লি সলাত 

নবরাজধানী গঠন করিয়া 1 বাস করিতেছেন। উড়িস্ বহুদিন হইতেই 

লাঞ্ছিত শরণাগতের আশ্রয়স্থল। কেহ কেহ বলেন, ত্রয়োদশ শতাবের 

প্রারস্তে এই প্রদেশেই বাঙ্গালার কোন হিন্দু বুপতি পাঠানের ভয়ে 

আশ্রয় লইয়াছিলেন! তিনশত বৎসর পর দিল্লীর ছুই দিনের সম্রাট 

স্থলতান ইন্রাহিম লাঞ্ছিত হইয়া বঙ্গপতির ভয়ে উড়িস্যাতেই পলায়ন 
করিয়াছিলেন__-আবার মোগলেব নিক্ট পযুুদ্ত হইয়া পাঠান শেষে 

উড়িস্তার কাননাভ্যন্তরেই লুক্কায়িত হইয়াছিল। ছুরস্ত বর্গী এবার 
আলিবদ্রর সহিত বহু খণ্যুদ্ধ কবিয়! অবশেষে উড়িম্বাকেই চরম 

আশ্রয় বলিব! গ্রহণ করিল । বঙ্গদেশ বরগীমুক্ হইল | (১) 

নবাব আলিবদ্রীর হিন্দু ও মুসলমান গীতি উত্িষাসে স্থব্যক্ত 

রহিয়াছে । উচ্চপদস্থ হিন্দু কম্মচারী মাজ্রেই তাহার শাসনসময়ে 

মন্সবদার ও নেনানায়ক পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিতেন। সামরিক 

বিভাগের কম্মভার প্রথমে রাজ! জানকারামের উপর এবং পরে তাহার 

পুত্রের উপর অশিত হইয়াছিল । রাজা রামনারারণ পাঁটনার নায়েব- 

নাজিমের আনন ভূষিত করিতেন, রার-রাঘান্ চিন্মর রায় বাজস্ব-সচিবের 

পদ অলঙ্কৃত করিতে করিতে পরলোক গমন করিলে, য্থান্রমে বীরুদত্ত, 

অমৃত রায়, উমেদ্রায় এবং আলমচাদেব পুত্র কাহিচাদ রাজম্ব বিভাগের 

দেওয়ানী পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বৈদ্য রাজবল্লভ এক সময়ে নায়েব- 

স্থবাদারের পদেও গ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। সেকালের হিন্দু অমাত্যগণ 

সকলেই মন্সবদার ব| সেনানায়ক ছিলেন-সকলেই সৈম্তরক্ষা ও 

যুদ্ধকালে সৈন্ত চালন| করিতেন । অসি ও মসী একালের ন্যায় পৃথগন্ 

ছিল না! 
রাজ! জানকীনাথ সোম আলিবদ্দীর আমলে সবে বেহারের দেওয়ান 

তি তি তাস তিস্দি রসি পর্পী 

(১) 180100975 07/55৮--৬ ০01 [1,005 147] 5. 



বর্গ ও বাঙ্গালী ৩৫৭ 

হইয়া, আপন প্রতিভাবলে বহুদিন পধ্যন্ত মহারাষ্ট্র-বন্তাকে বাধ। 
দিয়াছিলেন। গুণমুগ্ধ আলিবদ্দী এ জন্য যথাধোগ্য পুরস্কার দিতে 

বিরত হন নাই। "দিল্লীর সআাটু হৃষ্চিত্তে রাজ। জানকীনাথ সোমকে 

ছয় সহস্র মন্সবদারেব পদবীতে বিভূষিত করিয়াছিলেন। তাহার পুত্র 

রাজা দুর্লভবামেব কাহিনী একজন সুদক্ষ সেনাপতির কাহিনী । 

কলিকাতা জয় করিয়া নবাব সিবাজউদ্দৌলা রাজ। মাণিক চাদের অধীনে 

তিন সহল্র সেনা রক্ষ। করিয়াছিলেন। সে কালের বাঙ্গালার ইতিহাসে 
এরূপ দৃষ্টান্তেব অভাব নাই । 

অসামান্য হিন্দু-প্রাতিই আলিবদ্ধীকে বঙ্গে স্বপ্রতিষ্ঠিত করিতে 

পারিয়াছিল; হিন্দু সেনাগণ দশ বর্ষ ধরিয়া অকুন্তি তচিত্তে মুসলমান সেনার 

সহিত এক ক্ষেত্রে প্রাণ বিনজ্জন করিয়াছিল, এক ক্ষেত্রে বঙ্গের জয়স্তস্ত 

প্রোথিত করিয়া, হিন্দু-মুসলমানের মিলিত শোণিত-ধারায় যুদ্ধক্ষেত্রে 

বঙ্গবীধ্যের অভিষেক করিয়াছিল--বঙ্গদেশকে বর্গীর অত্যাচার হইতে 

মুক্ত করিয়া যশোলাভ করিয়াছিল। 

আলিবদ্দীর ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, নবাব 

সুজাউদ্দীনের পুত্র সরফরাজ খা আলিবদ্দীর ভ্রাতা হাজির পরামর্শে সৈম্ত- 

খ্যা হস করিয়াছিলেন । সেই সকল অবসরপ্রাপ্ত সৈম্তগণ হাজির 

কৌশলে আলিবদ্দীর অধীনে নিষুক্ত হইয়ছিল। স্থজাউদ্দীনের সৈন্ত- 
দ্িগের মধ্যে কতক কতক বাঙ্গালা হইতে বেহারে গমন করিয়াছিল 

এবং আলিবদ্দীর “আকর্ষণে” তাহারই অধীনে কন্মম গ্রহণ কারয়াছিল। 

আলিবদণ যখন ভোজপুরের বিদ্রোহী ভূম্বামির সহিত যুদ্ধ করিতে 

অগ্রসর হইয়া পাটনা 'হইতে বহির্গত হন, তখন এই সামান্তসংখ্যক 

সৈন্তই তাহার প্রধান সম্বল ছিল। তিনি পাটনা হইতেও কিছু সৈন্য 

সংগ্রহ করিয়া থাকিবেন। এই সময়েও নন্দলাল আলিবদ্দীর বিশ্বস্ত 

হিন্দু সেনাপতি ছিলেন । সরফরাজের সহিত যুদ্ধান্তে জয়লাভ করিয়। 



৩৫৮ বাঙ্গালীর বল 

আলিবদ্রী বাঙ্গালার নবাব হইলেন বটে, কিন্ত নবাব স্থজাউদ্দীনের 

জামাত। মুনিদকুলীব ছুর্ব্যবহারের জন্য উডভিষ্যার সহিত তাহার বিরোধ 

'্মারস্ত হইল। স্থৃতরাং উডিয্বা। হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিবার স্রধযোগ 

আলিবদ্রীর প্রথমে ছিল না__পববর্তীকালে থাকিলেও থাকিতে পারে। 

উড়িস্তায় স্কুবাবস্থ। করিবার জন্য আলিবদ্দখুকে বাঙ্গালা হইতেই সৈন্য 

লইয়! শান্তি স্থাপন করিতে হইয়াছিল ৷ 

আলিবদরী যে পুনঃ পুনঃ বঙ্গদেশ হইতে ঠসন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন 

তাহা বলিয়াছি। দেখিতে পাইতেছি, তখন এবং পরব্তীকালেও বাঙ্গালীর 

মধ্য সামবিক শক্তিব অভাব ছিল ন।। ইভাব প্রায় চল্লিশ বধ পূর্বেবও 

দেখিতে পাই, একবিংশতি সংখ্যক মন্নবদর বঙ্গে জাহগীব লাভ করিয়া 

বাস করিতেন--সে জাধগীবেব পরিমাণ ২* পরগণা্ ১১০৮৫২ টাকা 

নিদ্দিষ্ট ছিল। মন্সবদারগণ প্রত্যন্ত প্রদেশে নিয়োজিত থাকিঘ। সেনা 

রক্ষা করিতেন । “ইহাদের অনেককেই পঞ্চ শত হইতে সহস্্ পথ্যন্ত সৈন্ত 

লইয়! প্রয়োজন হইলে যুদ্ধকাধ্যে যোগ দিতে হইত |” এই সকল মন্সবদার 
ব্যতীতও “আমল।-ই-আসাম নামে আসামের দিকে প্রত্যন্তভাগ রক্ষার 

জন্য কিঞ্চিদধিক অষ্ট সহত্র টসন্য রক্ষাব জন্যও জায়গীর নিদ্দিষ্ট ছিল। 

এই সমস্ত সৈন্য পূর্বসীমান্তে চট্ট গ্রাম হইতে রাঙ্গাম।টা (ব্রহ্গপুল্র তীরে ) 

পধ্যস্ত সীমান্ত ছুর্গাদি রক্ষাব জন্য নিয়োজিত ছিল । এই সীম্ান্-রক্ষক 

মন্সবদার ও নৈম্গণের জায়গীব প্রভৃতি পূর্বব্যবস্থামত নিদিষ্ট ছিল ।” 

€১) নবাব মুশিদকুলী বেতনভোগী সৈন্তের সংখ্য। হ্রাস করিয়াছিলেন, সুজা 
আসিঘা তাহ! বুদ্ধি করিলেন, নবাব আলিবদ্দ” উহা! আর. বাড়াইয়। 

তুলিলেন। সকল সৈন্যই কি বেহার বা “ভোজপুর” বা স্থানান্তর হইতে 

আসিয়াছিল-_বঙ্গের বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলমান কি সেনাদলে গৃহীত হয় 

(১) বাঙ্গালার ইতিহাস__-নবাবী আমল । ৬কালী প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় । 
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নাই ? তখন পথ-ঘাট সেরূপ ছিল না, ত্বরিত গমনাগমনের স্থবিধা 

ছিল না, দেশের লোকের অস্ত্র শস্ত্র ব্যবহারেও একালের মত কোন বিশেষ 

বিধি-নিষেধ ছিল নাঁ। সিরাজউদ্দৌলার সময়ে বাঙ্গালাদেশ ২৩ চাঁকৃলায় 
বিভক্ত ছিল । চাকৃলাগুলি ১৬৬০ পরগণ।য় বিভক্ত হইয়াছিল বলিয়া গ্রাণ্ট 

সাহেব তাহার বাজন্ব বিষষক গ্রন্থে ( 417915519 ) প্রকাশ করিয়ছেন। 

এই সকল পরগণ। কোন ন। কোন জমীদারেব অধিকারভুক্ত ছিল। 

তুষ্টেব দমন ও শিষ্টের পাণনেব জন্যও জমীদারগণ সেনা রক্ষা করিতেন । 

নবাব সবকারের সহিত তাহাদের কেধল রাজন্বের সম্বন্ধ ছিল। রাজন্ব 

দিতে পাবিলেই তাহাদের স্বাধীনতার উপর কেহ হস্তক্ষেপ কবিত ন|। 

শুধু দেশের জনসাধারণ নহে, সন্্ান্ত বংশের যুবকগণও তখন লাগি, 
তরবারি চালন| কবিতেন--ঘলের নিকট ক্রীড়।-“কস্রৎ” শিক্ষ। করিতেন 

_-গুলাল ও ভল্প নিক্ষেপ কবিঘ্ব' দন্থ্য দূব করিতেন। “আলিবদ্দীঁ 

স্থঘোগ পাইর। বাদশাহকে কর প্রদান করিতে ভূলিয়। গিয়া ছিলেন! 

জমীদ।রগণও অবনর পাহয়। প্রকারান্তরে স্বাধীন হইঘা উঠিতেছিলেন ।” 

এই সকল অবস্থা পয্যালেচনী করিলেই বুঝিতে পার৷ বায় যে, 

মহারাষ্্-সমরকালে আলিবদ্দী বঙ্গদেশ হইতেই সৈন্ভ সংগ্রহ করিয়া- 

ছিলেন এবং তাহার বীর. পঞ্চ ব। ত্রিসহশ্রের মধ্যেও অনেক বাঙ্গালী 
সৈম্ ছিল । পববস্তীকালের ইতিহাস আলোচনা! কালে আমর। দেখিতে 

পাইব যে, কোম্পানীর সময়েও বঙ্গমৈনোব অভাব ছিল না। স্থবিখ্যাত 

ইংরাজ এতিহাসিকগণ তাহ। প্রমাণিত করিয়াছেন। নবাব আলিবদণীর 

মৃত্যুব ( ১৭৫৬ খুষ্টাব্দে ) সামান্য কিছুদিন পবই পলাশীর যুদ্ধের পূর্বে 

নবাব সিরাজের যে ৫* হাজার মিশ্র পদাতিক ও ১৮ হাজার শিক্ষিত 

অশ্বারোহী সেন ছিল, ইংরাজ এতিহাসিকগণও সে কথা স্বীকার 

করিয়াছেন । বাঙ্গালীরা অবাধে সৈনিকবুত্তি অবলম্বন না করিলে 

সিরাজের পক্ষে এত সেন! সংগ্রহ করা আদৌ সম্ভব হইত না। সুতরাং 
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পলাশীর যুদ্ধের কয়েক বৎসর মাত্র পূর্ব, নবাব আলিবদ্ীর জীবিতকালে 

বঙ্গে বীরের যে অভাব ছিল না ইহা সহজেই অন্তমেয় । ৰ 

মহারাষ্্রগণ যে সময়ে বঙ্গদেশ আক্রমণ করে সেই স্থপ্রাচীন কালেও 

( ১৭৪২ শ্রীষ্টাব্ধে) কলিকাতার বাজাবে দেশীয় কম্মকাবের দ্বার! প্রস্তুত 

প্রাচীন কলিকাঁতার আগ্নে়ান্্র বিক্রীত হত | মহারাষ্ট্রগণ আসিতেছে 

বাজারে আগ্রেয়ান্ত্র শুনিষা প্রাচীন ফোট উইলিয়মেব কর্তাগণ বাজার 

হইতে বন্দুক (50811 ৪1015) ক্র কবিবাব ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । (১) 

কোম্পানীবাহাছুর যে সে পময় বাঙ্গ'লার বাজারে ১২০্টী বন্দুক 

ও ৫০০ অসি ক্রয় করিয়াছিলেন, সে পরিচঘ সরকারি পত্রে বর্তমান 

আছে। (২) তখন নগররক্ষার জন্য অতিমাত্র চিন্তিত হইঘ। কোম্পানী- 

বাহাছুব ৪ঠ। ও ২৪শে এপ্রিল (১৭৪২) তারিখে কলিকাত। ও 

তন্নিকটবর্তী স্থান হইতে সেন। সংগ্রহ করিবা সত্তর মিলিসিযা" গঠন 
করিয়াছিলেন । (৩) ইহা হইতেই মনে হয থে, বাঙ্গালীদিগকে বাদ দিয়া 

এই মিলিসিয়া গঠন কর! সম্ভব ছিল না। 

তখন কলিকাতা ও তন্নিকটবত্তী স্থনে যে সকল বণিক্ বাস করিত, 

(১) 7723574/79/5 707 79711701271 07110//17 : ১011 225 1245 7 0/7 

107 11774277727 772714471--05 7 ৬৬11১00১৬01] 1১ 0,157. 

(২) 227474 0০০//2772 72145 777144/)" 8) 15452১1১255 1718) 122, 17) 

012 707 71721707 2% 2727107170২ ৬1150 ড01 17১,169, 

(৩) 4274-1১-7109, (1221 96 01 13075] 000677] 1,616 00 0০07" 

11610. 3, 1744--0)£2 207 17722207727 727272--05 17 ৬11502. 72825 

177. ০:21 112101)51744--04 25717777772 2% 227127/--0. তত 

৬1150707266 127. 
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তাহার] “কৃষ্ণবর্ণ বণিক” বা [31901 [1০1০159105(১) নামে অভিহিত 

হইত। অংত্মরক্ষার জন্য তাহারা শুধু কোম্পানী- 
বাহাদুরের উপরই নির্ভর কবে নাই--তাহাদের 

নিজ ব্যয়ে (২) যে খাত খনিত হইয়াছিল, আজিও 

তাহ। মহারাষ্্র খাত নামে পরিচিত রাহয়াছে। বণিকৃ্গণ নিজ নিজ 

লোকজনের সাহায্যে উহ! রক্ষা করিবাঁর জন্য প্রস্তুত ছিলেন। কোম্পানীর 

নিকট হইতে মাত্র ৬০ জন যুরোপীন্র সেনা চাহিয়াছিলেন ! কোম্পানীর 

কর্তাগণ বণিকৃদিগের সাহাধ্যার্থ ৬০জন যুরোপীয় সেন। দিতে প্রতিশ্রুত 

হইঘাছিলেন | (৩ উহা হইতেই স্চিত হয় যে, কষ্ণবর্ণ বণিকৃগণ 

যুদ্ধে পরাজুখ ছিল ন।-তাহাদেরও রক্ষী ছিল, যুদ্ধেপকরণ ছিল-_ 
তাহাবা মহারাষ্্রদিগের ন্যায় প্রবল শত্রর সম্মুখীন হইতেও সাহস 

করিয়াছিল! কোম্পানী জানতেন যে, কলিকাতার অধিবাসিগণ সাহায্য, 

করিলে মাত্র ছুইজন সবল্টার্ণ, ত্রিশ জন সেনা এবং কতকগুলি 

পিস্তল লইরাই দুদ্ধর্ষ মহারাষ্ট্র্দগকে কলিকাতা হইতে দূরে রাখিতে 
পার। যাইবে! ইহাই কি ইঙ্গিতে প্রকাশ করে না যে, কলিকাতার 

রুষ্ঙবর্ণ অধিবাসিগণ রণভীরু ছিল না? তাহাদিগের বলবীধ্যের উপর যে 

মহারাষ্ট্র খাত ও 

কলিকাত? রক্ষা 

(১) (61061211766] হিট ০০910 1-0100010 : চ610, 2, 1745: 09 

710৮ 11777767777 771 %১915567, ৬০] 19 1১. 18০-0- 1২- ৮৬115012. 

(২) 2৮712677780 69775741705: ১1701) 215 17423. 097 £074 

1] 711/27712% 7274/--৬01 1, 1১,174. 05 70২০ ৬1501), 

০. টি 11610102175 10021001120 112 1021) 0017 01611) 11601) 10610€ 

998০ 1010605 : £02710177 7.2//4৮ 179 09471 : 1210027 হা, 1746 222 ৬০] 

[, 0,180. 

(8) 1301)02] 75019110 000500150101)5 : 11701) 24, 1744: 017 2০7 

17217777127 2271272, ৮০1 15 12, 1978--0- 1 ৬71500, 
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কোম্পানীর এতথানি বিশ্বাস ছিল ইহা কাপ্তান ফেনিকের উক্তি হইতেই 

বুঝিতে পাবা যায় । (১) দো 
কোম্পানী-বাহাছুর যে সে সময়ে বক্সারি-সৈম্ত গ্রহণ করিতেন তাহা 

স্ত্য। তাহারা নিশ্চযই মিলিসিয়া হইতে স্বতন্ত্র ছিল। আমর। একই 

পত্রে মিলিসিয়া ও বঝ্সারি-সৈন্য নিযুক্ত কবিবাব কথ। দেখিতে পাই । 

আরও দেখিতে পাই ধে, মৃ্ারাষ্্-মভিযানকালে কোম্প।নী-বাহাছুর 

গোলন্দাজরূপে ১০০ জন লঙ্কর নিধুক্ত কবিয়াছিলেন। লঙ্গরগণ 

চট্টগ্রামাঞ্চলবাসী বলিয়াই অন্মান হয । উহাই হবত সেকালে তদঞ্চল- 

বাসিদের সাধারণ সংজ্ঞ। রূপে পবিণত হইযাছিল | (২) 

নিয়ে উদ্ধত পত্র হইতে +/ হও জানিতে পায। যায যে, সেকালে 

কোম্পানী-বাহাদছুর এ দেশীয়দিগেব নিকট বুহৎ কামান ৪ যুদ্ধোপকরণ 

বিক্রঘ করিতেন । (৩) 

ইংরজ-লিখিত কোম্প।নী-বাহাদ্রবের কাহিনী হইতে জানিতে 

পারা যায় যে, পেকালেব বঙ্গসৈম্তা ইউবোপাথ আদর্শেব তুলনায় 

স্বশিক্ষিত ছিল ন'। (9) ইভার! অনেক স্থলে 
সেকালের দেশীয় ্ 

“1২910)1০” অখ্যার অভিহিত হইত ,-সেকলে 

নবাবদিগের অপীনে সৈন্যসংখা। যত অধিক দেখা 

যাইত, সৈম্ভগণ যদি সেইরূপ কম্মক্ষম হইত তাহ! হইলে তাহাদিগের 

বিজয়-কাভিনীতেই ইতিহাসের পৃষ্ট। পরিপূর্ণ ভহতে পাবিত 

সৈহ্যেব অপবাদ 

0 

(১) 09%7 £97% 1121/772771 27 2০/04/7৬01 1, 7১০ 1900 70051, ড৬11500, 

(২) 0/2 £07£ 11727127772 27 2)27:01/--৬01 1) 0১. 16০.--0, 1২. ৬1501), 

(৩) 134. 101)119100 219 ৯৪৮০5১৮5810 01 0026 00715 00 

৬৬2110 510165 79 7/20%5 00 106৬617৮ 910)0ো 00 নি) 01010781567 

[3217891 059179121 1.01697 00 01) 00816, 1210. 8, 1743.--0/ 97 

77777127127 22722, ৬০1 1. 0.1169--0- 1. ৬৬1]১০), 

(8) 727452//275 2/27724/25--5 011. 0১, 33, 67, 9০, 197. 
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সেকালে সেনা-কটকের সহিত যোদ্ধ পুরুষ যেমন থাকিত, 

তেমনি চলস্ত বিপণি সহ বিক্রেতাব দলেরও অভাব থাকিত না। 

সেই বিপুল জনসজ্ঘেব মধ্যে সংশক্তিব অভাব ছিল বলিয়াই তাহারা 

স্বশিক্ষিত সেনাব সম্মুখে অধিকক্ষণ তিষিতে পারিত ন!; অনেকে হয়ত 

লুনের লোভেই সেনাদলে নাম লিখাইত-ঘুদ্ধে জয় পরাজয়ের সহিত 
বিশেষ কেন সম্বন্ধ রক্ষ। কবিত ন।। দলপতিগণ কখন কখনও 

আপন আপন স্বাথ সাধন মানসে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকিতেন-ধাহার 

পশ্মাবলম্বন করিয়া যুদ্ধ কবিতে আসিয়াছেন তাহার ইট্টানিষ্ট চিন্তা 

দলপতিদিগেব হৃদযে অনেক সময় স্থান পাইত না! যুদ্ধে লিপ্ত 

সৈনিকগণ কেবল আপন আপন দলের নেতার দিকেই চাহিয়। থাকিত ; 

যুদ্ধে জয় স্থনাশ্চত হইলেও যদি সহসা সেন'নারক নিহত হইতেন তাহা 

হইলে সেই বিজয়ী সেনাও হন্তধূত জবমাল্য ত্রস্তে নিক্ষেপ করিয়। 

পলারন-পথের সন্ধানে ব্যগ্র হইঘ| উদ্ভিত । (১) এদেশীয় সেনার অক্ষমতা 

প্রকাশের জন্য ইত্র!জ এতিহানিক যাহাই কেন না বলুন_-একথা 

অস্বীকার করিবার উপায় নাউ যে, সেই অক্ষম (সনাদের সাহায্য লাভ 

করিবাব জন্যই কোম্পানী-বাহাদুর এক সময়ে অতিমাত্র ব্যগ্র ছিলেন (২) 

এবং তাহাদেব বলেই বলী হইয়া এদেশে অনেক যুদ্ধে জয়লাভও 

করিয়াছিলেন ' (৩) 

(১) 27717677027 015277270) £77774, ৬০1 1৬১11). 330--521- 

(২) 1০067779 0 ৫১৫7০ ০০777771472 20 ০2005 00 05 

1501). ১6])0 1760. 

(৩) 22754177701 1/4 ১0)” 11414/2710---26712 0774 7221/250% ১ ৬০1], 

17,040. 
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দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 
লাল পণ্টন | 

4৯780511017 07136776217 51411750091) 86 5155595 

5106 7৮ 5105 ৬710 0061 00100170650) 140798,-৮০- 11121 

1116 1380217 51161112045 212 626611111 501010120৫5 72019 

26201276409 7৫07 22770 7120. 5৫671 1126 0£5%170015 ০7 1 

12747012211 10267571901 01 006 ১60০9 19111 : 7১25 

9100. 112115501) ৬০1 1.5. 149. 

বাঙ্গালার কাব্যে ও ন।টকে, বাঙ্গালীর ইতিহাসে ও জনপ্রবাদে 

নবাব সিরাজউদ্দৌলার কলঙ্কের অবধি নাই । কিন্তু মিরাজ যে রণভীরু 

ছিলেন, একথা কেহ বলেন নাই । তাহাকে 

রণপণ্ডিত কবিবার জন্যই নবাব আলিবদ্দী অনেক 

সময় পিরাজের হস্তে সেনাপবিচালন-ভার অর্পণ করিতেন । (১) 

মহারাষ্্রদিগের আক্রমণে নবাব আলিবদ্র্খ যখন একান্ত ব্যতিব্যন্ত-_ 

যখন বঙ্গসেন। সেই দুর্বার বৈবীর সহিত সমরে লিপ্ত হইয়! অকাতরে 

প্রাণপাত করিতেছিল--নবাবের প্রাণোপম সিরাজ তখনও শাণিত 

অসি হস্তে তাহার পার্থখে দণ্ডায়মান ছিলেন__ক্রীড়।-কৌতুক ব। 
ব্যসন-লালস! তাহাকে সমরক্ষেত্রের বীরোতৎসব হইতে দুরে রাখিতে 

পারে নাই । 

সিরাজ যখন পাটনার নবাব হইলেন তখন তিনি বালকমাত্র। 

নবাব আলিবদ্ধ্ণ সেই জন্য জানকীরামকে বাজপ্রতিনিধি স্বরূপ বেহারে 

প্রেরণ করিলেন । জান্কীরাম বঙ্গের দক্ষিণরাঢী 

কায়স্থদিগের মুকুটমণি। যে পঞ্চ বা ন্ি সহশ্র 

সিরাজউদ্দৌল। 

রাজ] জানকীরাম 

(১) 1115 173060001) 11) 0015 525 0 20005607 0) ০0176 [0727 09 

9০6 206 61061 2190 09001000200 0০০১০--%/2//2/2%) ৬০7) ৮১, 6০6, 



লাল পপ্টন ৩৬৫ 
১ লাখ তস্িতি ছি পি প্লাস পালিত সর্পা্দিল সতত উিপাসিরন্টি পাসি লীস্দিপ সি তি পিপি ৮ জিাসিল সিরা সি পাখি 

বঙ্গবীর নবাব আলিব্ার সহিত বঙ্ধে প্রত্যাগমন কালে প্রতিপদ 

শক্রকর্তৃক পু্দস্ত হইয়াও পরাজয় মানে নাই-যাহাদের অধুনা-বিস্ৃত 

শৌধ্যস্থৃতি এখনও নব জীবনের প্রাণম্পন্দন আনয়ন করিতে সমর্থ-- 

জানকীরাম তাহাদ্িগেরই একজন ছিলেন। তিনি কি একাকী আলি- 

বদ্ধীর সহিত গমন করিয়াছিলেন? তাহা সম্ভব নহে। তীহারও 

সেনাদল ছিল। জানকীরামের পদগৌরবের অভাব ছিল ন।। তিনি 

রাজা! উপাধি লাভ করিরাছিলেন। দেওয়ান্-ই-তন্ ও সামরিক বিভাগের 

প্রধান মন্ত্রিত্ব প্রাপ্ত হইদ। তিনি গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন । (১) 

সিরাজের পিত। জয়েন্তদ্ণীন পাটনাব ডেপুটী-স্থবাদার ছিলেন। 

তাহাব দেহাবসানেব পব দিবাজ পিতৃপদ লাভ করিয়া কেবল নবাব- 

নির্দিষ্ট মাসিক বৃত্তির উপর নির্ভর করিতে চাহিলেন ন।। তাহার 
ইচ্ছ| হইল জানকীরামের হস্ত হইতে শাসনভার কাড়ি্। লইবেন। 

পাটনায়ু আসিয়াই পিরাজ প্রচার করিলেন, জানকীবাম ভূত্যমাত্র-_ 

তিনিই দুর্গন্বামী । 

নবাবের আদেশ ছিল না-ম্থৃতরাং প্রভৃভক্ত জানকীরাম ছুর্গদ্বার 

মুক্ত করিলেন ন।-অবিলম্বে নবাবের নিকট সংবাদ প্রেবণ করিলেন। 

সিরাজ ক্রোধে উন্মত্ত হইলেন-__তীাহার দুদ্দমনীয় হৃদয় এ অপমান সহ 
করিতে চাহিল ন।। অবিলম্বে তাহার কামান গোলাবর্ণ করিতে 

লাগিল-_তীহার বঙ্গসেন। দুর্গ আক্রমণ করিল। যুদ্ধে সিরাজেরই 
পরাজয় ঘটিল--তীহার প্রধান সেনাপতি নিহত হইতেই সেনাগণ 

পলায়ন করিল । রোষে গ্রজ্লিতহৃদয় যুবক সিরাজ নিতান্ত ক্ষুব্ষচিত্তে 

পর্ণকুটারে আশ্রম লইলেন। সংবাদ পাইবামাত্র জানকীরাম সিরাজের 

৯ াাশাসিশ এ শশী শিলা পাশ শি 

(১ নাহিত্য-_বষ্ঠ বর্ষ, ৬০৪-_-৬১৫ পৃষ্ঠ । 



শা 

৩৬৬ বাঙ্গালীর বল 

বাসস্থানের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তখনও দুর্গদ্বার 

মুক্ত করেন নাই__-এমনি ছিল এই বঙ্গবীরের কর্তবানিষ্ট!। (১) 

নবাব আলিবদ্র্ধ সংবাদ পাইবামাত্র পাটনায় আগমন করিলেন । 

দুর্গমধো যে দরবাব বসিল তথায তিনি ঘোষণা! করিলেন যে, সিরাজই 

বঙ্গ, বেহার, ও উডিষ়্ার যৌবব।জো অভিষিক্ত 

নিন হইলেন। াঁসরাজউদ্দৌল| সন্থষ্ট তইলেন, কিন্ত 

দেশের লোক সন্তুষ্ট হইতে পারিল ন।। খাহাব ন।ন। উপায়ে অখোপাজ্জন 

করিত, যাহার! গোপনে গোপনে নিংভাসন কাডিয়! লইবার আয়োজন 

করিত, ধাহার|। রাজকম্মচাবী হইযাও রাজদ্রোহিতার পরিচয় দিত) 

তাহার! সকলেই স্বাথরক্ষ!র জন্য চিন্তিত হইয়। উঠিল 1” (২) 
৫ 

বঙ্গের জমীদারদিগের সহায়তায় আলিবদশ সিংহাসন লা 

করিযাছিলেন,তিনি তীহাদিগের সহিত সব্বদা মিত্র ব্যবহারই 

করিতেন । জমীদারদিগের প্রবল প্রতাপ তথনও কিছু ছিল। কিন্তু রোগ- 

শয্যায় শাস্সিত আলিবদ্দীব শেষ সমবে দিবাজ যখন প্ররুত প্রস্তাবে রাজা- 

ভার গ্রহণ করিলেন তখন তাহাব উহ। ভাল লাগিল না। সিনাজেব উন্দিয়- 

বিকার সঙ্গে সঙ্গে কাল হইয়া দাডাইল | নবাব হইলে পাছে সিবাজের 

হস্তে জাতি ধর্খ বিনষ্ট হঘ, এই আশঙ্ক।য় লেকে ব্যাকুল হইঘ। উঠিল । 

নবাব আলিবদ্রী উদনীরে!গে আক্রান্ত হইঘ/ভিলেন। অন্ভিম 

শয্যায় সিবাজকে রাজনীতি সম্বন্ধে নানা উপদেশ প্রদান করিষ। চক্ষু 

মুদ্রিত কবিলেন (১৭৫৬ খুষ্টাব্দে)। সিবাজের শক্রগণ 

মনেব ভাব গোপন করিয়। তাহাকেই তখন নবাব 
বলিয়া স্বীকার করিয়া লইল । মুত্যাুব পূর্ব পধ্যন্ত পুনিয়ার নবাব সাইয়েদ 

] 
৫৫ 

£ 

শওকত জঙ্গ 

(১) ১27৮৩ 7275120/ 9। 22%6%1/. 1১. 552 (13471513051 [207.). 

(২) পিরাজউন্দৌল।-__সবগাঁয় অক্ষয় কুমীর মৈত্রেয়। ৫.__-৫১ পৃষ্া। 



লাল পণ্টন ৩৬৭ 
৪ 

আহম্মদের বিশ্বাম ছিল যে, তিনিই আলিবদ্দর শূন্য সিংহাসন লাভ 

করিবেন। কিন্ত তাহার অভাবে পুত্র শওকতজঙ্গ শ্েন দৃষ্টিতে সে 

সিংহাসনের দিকে চাহিতে লাগিলেন ৷ দিল্লীর বাদশাহ তখন নামসর্ববন্থ 

বটে-কিন্তু সেই নামেরও এমন একটা মাহাত্ম্য ছিল যে, সেকালে 

অনেকেই তাহাকে স্বপক্ষে রাখিবাব জন্য প্রয়াস পাইত-_তীহার প্রদত্ত 

ফারমান্ সেকালে মুলাহীন এক খণ্ড কাগজ হইলেও তাভারই জন্য 

অনেককে লালায়িত হইতে হইত । শওকতঙ্গজ্ের জন্যও একখানি 

ফাশ্মান আনাইবাব বাবস্থ। হইল । (১) 

সস 

নবাব সিবাজউদ্দৌল! যে এ সকল ব্াাপাব একেবারে জানিতেন না 

তাহ! নহে । তিনি প্রথমে দরবাবেব সংস্কাব সাধনে মনোনিবেশ 

কবিলেন। দীবজাফব এতদিন সেনাপতি ছিলেন, 
এখন তাহার পদচযতি ঘটিল' নবীন সেনানায়ক 

বাঙ্গালী নীরম্দন বঙ্গবাহিনীব নায়ক হইলেন। দেওয়ান মোহনলাল 

অবিপন্বে মভাবাজ। উপাধিতে বিভূষিত হইয়। প চহাজারি মন্সবদাবের 

উচ্চণদ পাইলেন। মোহনলালের পদ ও গৌরব সকলেব হৃদয়ে হিংসার 
অনল প্রজলিত করিয়া দিল। দববারেব প্রবীণ অমাত্যগণ তখন আহত 

ফণীর ন্যায় গঞ্জন কবিতে লাগিলেন । মীবজাফর প্রমুখ শক্রগণ গোপনে 

শওকওজঙ্গকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন । দরবারের সংস্কার সাধন 

ও তন্নিমিন্ত আপনাব শক্রদল বৃদ্ধি কবিয়া নবাব সসৈন্তে পৃণিয়া 
অভিমুখে ধাবিত হইলেন । শওকতজঙ্গেব চমক ভার্সিল! তিনি যখন 

ভয়ে কিংকর্তবাবিমুঢ, তখন শুনিলেন নবাব রাজমহল পধ্যন্ত আসিয়াই 
আবাব ফিরিষ! গিয়াছেন । 

মহাকাল সিরাজেব চতৃদ্দিকে উর্ণনীভের ন্যায় যে জাল রচনা! করিতে 

শত্রবৃৰ্ি 

(১) :5:2767/75 2245/91/ 0) 7০71221. ৮. 567, (32062395110), 



৬৬৮ বাঙ্গালীর বল 
০০০০ 

আরস্ত করিয়াছিলেন, বাঙ্গালার কোম্পানী-বাহাদুরের সহিত তাহার স সম্বন্ধ 

অতি নিকট ছিল। সে বিবরণ এখন বিদ্যালমের 

ছাত্রদ্িগেরও অজ্ঞাত নাই। কোম্পানী-বাহাছুরের 

সহিত নবাবের যে কলহ উপস্থিত হইয়াছিল, সে অনল গৃহবিবাদের 

ইন্ধন্লাভ করিয়া যেরূপে আত্মপ্রকাশ করিপ্নাছিল তাহাব প্রথম পরিচয় 
কাশীমবাজার অবরোধ, দ্বিতীয় পরিচয় কলিকাতা অবরোধ ও তাহার 

চরম পরিণতি পল।শীতে সমবাভিনয়। 

শওকতজঙ্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান' করিয়া সিরাজ যখন রাজমহলে 

শুনিলেন যে, তাহার আদেশ প্রতিপালিত হয় নাই-_তাহার বিনান- 

মতিতে কোম্পানী-বাহাছুর কলিকাতায় যে ছুর্গ- 

প্রাচীর রচনা করিতেছিলেন তাহা চুর্ণ কর! হয় নাই (১) 
তখন তিনি অত্যন্ত কুপিত হইলেন । (২) ইতঃপৃর্বেব যখন রাজদূত 

লাঞ্ছিত (৩) হৃইয়া কপিকাতা হইতে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য 

হইয়াছিল, নবাব তখনও সহ্য করিয়াছিলেন__কিন্তু এখন তাহার 

সহিষুটুতা সীমা অতিক্রম করিল। তিনি অবিলম্বে পটাব।স তুলিয়। 

কাশীমবাজার অবরোধ করিবার জন্য কিরিয়া অ।মিলেন। শওকতজঙ্গ 

আপনাকে বিপনুক্ত ভাবিরা নিশ্চিন্ত হইলেন । 

উর্ণনাভ 

নবাবের রোষ 

কাশীমবাজার গে কালে কোম্পানী বাহাদুরের কুঠি বলিয়া পরিচিত 

ছিল বটে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে উহাই তাহাদের দুর্গ ছিল। সেতুর্গ 

দৃট্োন্নত প্রাচীরে বেষ্টিত, অনেকগুলি ছোট বড় 
কাশীমবাজার অবরোধ 

কাষানে সথরক্ষিত ও “টী বুরুজে স্থশোভিত ছিল। 
পপ পপ পাপ শত পাশা 

(১) 77121 001959 011)010 12061])0 0 0191 0007) 190 (ছে, 1078) প্রা 
00: 10001501910615 19281. 19 1১0]1 000 00056 10:0902.60175, 1১6 ৮০10 
00006 001) 1)1005016 2170 1070% 0110 00 009 0561742257271225 2৫55. 

(২) ১05৮215 £2/5/977 2 72%22/--7, 568 (8208510951 ঢ:০0.). 
(৩) 01206) ৮০1 11) 7, 54. 



লাল পণ্টন ৩৬৯ 

এখন আর সে দুর্গের চিহ্ন পধ্যন্ত বর্তমান নাই--কিন্ত একদিন তাহার 

সিংহদ্বারের সম্মুখে ছুইটী কামান সর্বদা অনল উদগীরণের জন্য প্রস্তত 

থাকিত। ১৭৫৬ খুষ্ট/ব্বের ১লা জুন কাশীমবাজার অবরুদ্ধ হইল-_ 

চতুর্থ দিনে দুর্গ বানীর। আত্মসমর্পণ করিলেন । (১) 

দুঃসংবাদ রটন! হইতে বিলম্ব হয় না__-কাশীমবাজার যে নবাবের 

হন্তগত হইয়াছে সে সংবাদ প্রথমে জনরবের ন্যায় কলিকাতায় আসিল। 

পরদিন ৭ই জুন প্রভাতে (২) কলেট্ সাহেবের 

পত্রে সকলেই শুনিল যে, কাশীমবাজার কোম্পানী- 

বাহাছুরেব হস্তচ্যুত হইরাছে-_নবাব ৫০ সহশ্র লোক 

লইয়া কলিকাতার দিকে ধাবিত ভহয়াছেন। কলিকাতায় হুলস্থুল 

পড়িয়। গেল। সেই দিনই কালবিলম্ব না করিঘ। বালেশ্বর, ঢাকা, 

জগদীয়। প্রভৃতি কুগ্ির কন্তাদিগের নিকট সাহাষ্য চাহিয়। এবং তীহা- 
দিগকে সত্বর অসিতে বলির! কলিকাতার গবর্ণর ড্রেক সাহেব বাহুবলে 
নগব রক্ষ। করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন । (৩) 

১৭৫২ খুষ্টাব্ধে বিলাত হইতে যখন ডিবেক্টর সভা আদেশ দিয়াছিলেন 

যে, কলিকাতার দুর্গ রক্ষ। করিবার জন্য মিলিসিয়৷ সৈম্ত গঠন কর 

প্রয়োজন, তখন সে আদেশ গ্রতিপালিত হয় 

নাহ | (9) চারি বংসর পরই ডিরেক্টর সভ। রুষ্ট 

কলিক।তা রক্ষার 

আয়োজন 

কলিকাতার মিলিসিয়। 

(১) .১/০0277$/17579)71” 01 7১৮71011715 508, (13%0670251 150051 

(২) 072 /০7% 17 2/0)77 277 £7৮778//--005 0 উ৬115010, ৬০9] 11, 1১, 6০. 

(৩) //25/77155 4255. ৬০01 29299, 

(৪) নবাব পির/জউদ্দৌল1 কর্তৃক কলিকাত। জয় ও পলশীর যুদ্ধের অমেক দিন 

পূর্ব হইতেই কোম্পানী-বাহীছুর কলিকাঁত। হইতে দিলি পধ্যন্ত পথের বিবরণ, 

একম্ব।'ন হইতে অন্ত স্থানের দুরত্ব, ভাগীরথীর উভয় তীরে স্থিত গ্রাম, নগর, খাল, 

বাজার প্রভৃতির নাম সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বাঙ্গীলার মোটামুটি একখানি মানচিত্র 

২৪ ৃ 



৩৭০ বাঙ্গালীর বল 

হইয়া পুনরায় এ বিষয়ে বিশেষ অনুজ্ঞ। প্রচার করিলেন । (১) যখন এই 

দ্বিতীয় আদেশ প্রচারিত হইল তখন কোম্পানী-বাহাছুরের অতিশয় 

দুঃসময়, কারণ সিরাজের ৪০ সহম্্র টেন্তেব (২) ভকঙ্কার তখন 

কলিকাতার অদূরে শ্রুত হইতেছিল ! এ সময়ে সামরিক কন্মচারিগণসহ 
দুর্গমধ্যে মোট ১৯০ জন সৈনিক পুরুষ ছিল-_তন্মধ্যে ৬০ জন মাত্র 

যুরোপীয় থাকিবার কথা জানিতে পাওয়া যায়। হল্ওয়েল সাহেব 

বলিয়াছেন ঘে, ইহাদের মধ্যে ৫ জনও এমন ছিল না যাহার ইতিপূর্বে 

কোন দিন কাহাকেও ক্রোধভরে বন্দুক ছুঁডিতে দেখিয়াছিল! (৩) 
এতিহাসিক অশ্মের মতে দুর্গরক্ষক সৈন্তসংখ্য। ২৬৪ ছিল--ইহাদের মধ্যে 

সখের সৈনিক সহ মোট ১৭৪ জন যুবোপীয় সেনা থাকিবার কথা তিনি 

প্রস্তুত হইয়াছিল। কর্ণেল ন্ট ইহা করিয়ছিলেন। মুশিদাবদ নবাবদরবারের 

বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের পরিচয়।দিও এই সময়ে সংগৃহীত হউয়াছিল। কর্ণেল স্বট সেই 

সময়ে মিলিসিয় সৈন্য গঠন করিবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কোম্পানী-বাহ।ঢুরকে 

জানাইয়াছিলেন। তখন তাহার প্রস্তাব গহীত হয় নাই । 

৮ 0101625 4১00০010701 01 00101101] 50011 2 (02 /7/11 77770777727 

7767/2021--05- 1২. ৬৬11561৬০01 11, 1১. 75. 

(১) 6£/242/2 77254 27% 7৮7-5০7//--1ত- 13160075110075 7] 292-72094, 

0 7০0” 772//477 % 27725:02/--0- 1২ ৯৮1150175 ৮0111, 7019, 83) 91 

(২) 90162 70717712277 27 727180/--05 7১ ৯৬11১017৬০1 11) 

10, 6০, 67, 

হুলওয়েল বলিয়াছেন যে, নবাবের সঙ্গে ৩০০০০ অশ্বারোহী, ৩৫০০০ পদাতিক 

ও ৪০০ হৃস্তী ছিল। এই সৈম্যসংখা। হইতেই বুঝিতে পার যায় যে, ইহাদের মধ্যে 

অনেক বাঙ্গীলী সেন ছিল। অন্য প্রমাণের আবশ্যক হয় নখ। সেকালে যোদ্ধ। ভিন্ন 

অনেক অন্লোকও নবাব-বাহিনীর সহিত থাকিত। ৩৫০০০ পদাতিকের মধ্যে সেরপ। 

লোক যে কত ছিল তাহ! জানিবার ওপায় নাই। 

(৩) 04 29৮ 77/242427% 2 22712/--07 তি 51150 ৬০] ]) 6. 8০, 



রর পণ্টন ৩৭৬ 
লিলি সিসি ৬ পাস তাস্টিত তাস লা লি তিতা রিতা ৯ পানি তা ছিল তে লী কািলরট সি লী সি পিসি সিসি সাসিলান্দি তীস্িিস্ছিপিসি পিল 

কহিয়াছেন। সেক্রেটারী রা বলেন যে, ১৭০ জনের ্ অধিক কাধ্যক্ষম 

লোক তখন দুর্গে ছিল না। ইহাদের মধ্যে ৫০৬০ জন মাত্র যুরোপীয় 
ছিল বলিয়া তিনি প্রচার করিয়াছেন । (১) কলিকাতার যুরোপীয় 
ও কতিপয় পর্তগীজ এবং আন্মেনীয় লইয়া গবর্ণর ড্রেক অতি সত্তর 

২৫০ জনে মিলিসিয়। সৈন্য গঠিত করিলেন । কামানের কোন্ দিক 

সোজা, কোন্ দিক উন্টা ইহাদের মধ্যে অনেকেরই সে জ্ঞান ছিল না! 

এই মুষ্টিমেয় সেনা লইয়। যে যুদ্ধ অসম্ভব তাহ। বুঝিতে কাহারও বাকি 

রহিল না । ফরাসী ও ওলন্দাজগণ এ যুদ্ধে সাহায্য করিয়। নবাবের 
বিষদৃষ্টিতে পতিত হইতে সাহস করিলেন না। (২) কোম্পানী- 

বাহাদুর অবিলম্বে ১৫০০ বন্দুকধারী হিন্দু সিপাহী সংগ্রহ করিলেন । (৩) 

১৭৫৬ খুষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে আলিবদ্বী সমাধিলাভ করিয়াছিলেন ॥ 

নর্বাব সিরাজ কর্তৃক কাশীমবাজার অববোধ ১লা জুন তারিখে রা 
কলিকাতাবামিগণ ৬ই জুন সে সংবাদ পাইয়া স 

হইয়াছিল । অবরোধ-ব্যাপাব সত্য কি না ৫ 
তখনও তাহার! নিশ্য়রূপে জানিত ন।। ৭ই জুন প্রাতে সে দুঃসংবাদ 

সত্য বলিয়া নির্ধারিত হইল--১৬ই জুন সায়াহ্ছে নবাবের সেন৷ 

বাগবাজারের সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধারস্ত করিল। 

কয়েকটি তারিখ 

(১) বাঙ্গালর ইতিহ।স- ন্বর্ীয় কালী প্রসন্ন বন্দ্য।পাব্যায়। ২১৪ পৃষ্ঠা । 

এ্তিহাসিক ভিন্সেন্ট শ্মিথ বলিয়াছেন__তাহার। ( কোম্পানী বাহাছুর ) অর্থচিস্তায় 

এতই নিমগ্ন হইয়াছিলেন যে, দুর্গ।দির সংস্ক'র করেন নাই; কিরূপে আত্মরক্ষা করিতে 

হইবে তাহাও তাহার) বিশ্বৃত হইয়াছিলেন ।-_-:71/6 07777 ,91/427/5 4223297 

০7122. 2 ঘি. 2১, 92১) [0 9-7 হ63, 

(5) ::5262475 71754০701০1 2৮/24/1568. (920651)551 2010), 

(৩) 017 2272 17771727127 72%5৮2-0. ৪১ ৬/115005 ০] [1 0,8০, 

5/22/27/5 22251077) 0 274724/--05 569 (88108210251 00) 



৩৭২ বাঙ্গালীর বল 

কাশীমবাজার অবরোধ হইতে বাগবাজার আক্রমণ পধ্যন্ত ্র্াত 

১ল! জুন হইতে ১৬ই জুন পধ্যন্ত এই অত্যল্পকল মধ্যে কোন যুদ্ধের 

জন্য প্রস্তৃত হইতে হইলে দূবদেশ হইতে সেনা সংগ্রহ করা সেকালে 
অসম্ভব ছিল। কে।ম্পানী-বাহাছুর যুদ্ধাযোজন করিতে ১৬ দিন সময়ও 

পান নাই । তাহারা ৭ই জন কাশীমবাজাব অবরোধের কথা প্রথমে 

নিশ্চয়রূপে জানিয়াছিলেন। স্থতরাৎ সকল বন্দোবস্ত ৭ই জুন হইতে 

১৬ই জুনের মধোই খেষ করিতে হইযাছিল। দশ দিবস মধোই অস্মেব 

ব্যবস্থ। গোলাগুলি সংগ্রহ, মিলিসিঘ| ও বেতন্ভোগী দেনা নিযোগ, 

ছুর্গপ্রাচর সংস্কাব প্রভৃতি বহু কাযা কবিতে হইয়াছিল! 

শুনিতে পা্য। যায়, সেকালে যুদ্ব-বাবসাধিগণ নানা স্থান হইতে 

আপিঘা বঙ্গে ও দাক্ষিণাতো ভ্রমণ কবিদা বেডাউত। কেই কেহ অন্তমান 

করেন যে, শুধু এই শ্রেণীর লোক লইদ্াই কলিকাতা বক্ষাব ব্যবস্থ। 

কর। হইয়াছিল । যুদ্ধব্যবসাধিগণ বঙ্গের নান। স্ানে ঘুরিদ। বেডাইত-- 

ইহা সত্য হইলেও একথা মনে কবিতে পার। যার না যে, তাহাবা 
সর্বদা একস্থানে সংখ্যায় এত বেশী থাকিত যে, শুধু তাহাদিগের ভিতব 

হইতেই মাত্র দশ দিনে ১৫০০ সৈন্য ক হইতে পারিত! সহজ 
অশ্গমান ইহাই হঘ যে, বথন বাঙ্গাল? পেকালে যুদ্ধ কবিতে অক্ষম ছিল 
না--ঘখন নবাবের অপ্ীনে ৪ বহ বঙ্গসৈন্য যুদ্ধেব জন্য প্রস্থ ছিল__ঘখন 
ততৎকালে মোহনলাল, মীরমদন, শ্য।নচন্দর প্রভৃতির ন্ার বীর বাঙ্গালী 
সেনাপতিন অন্তিত্ ইতিহ [স প্রধাশ করিতেছে_তগন এই নবনিযুক্ত 

১৫০০ হিন্ন বন্দুকধারী টৈন্তমধো অন্ততঃ কতক বাঙ্গালাব বাঞ্সালীই 

ছিল। কলিকাত! এবং নিকটবর্তী স্থান হউতেই এই সেনাদল সংগৃহীত 

হইয়াছিল বলিয়া অনুমান হর-_কারণ দুরদেশ হইতে সেন। আনিবার 
সময় ও সুযোগ উভয়েরই তখন বিশেষ অভাব ছিল। 

নবাব কর্তৃক কলিকাতা জয়ের একটী বিস্তৃত বিবরণ কাণপ্তান গ্রাণ্ট 
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প্রদান করিযাছেন। তিনি লিখিয়াছেন_-“আমরা স্থির করিলাম দুর্গে 

আসিবার যে সকল পথ আছে, প্রত্যেক পথের 

মুখেই তোপমঞ্চ স্থাপিত করিব। আমাদের সেনার 

খ্য। অল্প। স্থৃতরাং যে পরিমাণ দূরে দূরে কামান রাখিলে তাহারা 

দুর্গ রক্ষা করিতে সমর্থ ভইবে, সেইরূপেই কামান স্থাপন করিতে আমবর। 

সম্মতি দিলাম । আমর] স্থিব করিলাম নাগরিকদিগকে লইয়। তখনই 
একদল মিলিসির। গঠিত কবিব। যে সকল কম্মকার ও স্ুত্রধর ছিল, 

তাহাদিগকে কামানের গাী প্রস্তুত কবিতে নিধুক্ত করা হইল; কামান 

কাপ্তান গ্রাণ্ট 

ছুঁঙ্িবাব জন্য লর্গব ও “কুলি? নিযুক্ত করিতে হইবে স্থির হইল--আরও 

স্থির হইল যে, কোন যুরোগীয়েব নেতত্বে সিপাহী ও ধপওন"দিগকে 

লইয়া একদল সেন। গঠন করিতে হইবে । (১) 

কাপ্লান গ্রান্টের লিখিত পত্রে 41101700)765100৮” বা কলিকাতার 

নাগবিকদিগের যে উল্লেখ আছে, তাহাদের পরিচয় গ্রহণ করা প্রয়োজন, 

নতুবা ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় না যে, কোন্ শ্রেণীর 
লোক লইয়া মিলিসিয়া সৈন্য গঠিত হইয়াছিল । 

মিলিলিয়। সৈন্য 

৮৮ ৬ সলনি লি সা এট উদ - 

(১) 7১০০০1011)619 ০ $1৮০ 125 90 01)11010175 0171 1১211055 

51)00101১6 070০৮0 11) 91] 0 7020১158010500 006 190 6 ১০০]। 015- 

ঠ210065 9৯ ৮৮০9010 190 21015 061017511)10 ৮10) 006 57121] 1001101)617 01 

0০০])১ ৬৬৫10000100 810 27/1707777115 ১1)0010 190 100117501761৮ 00057 

100 2 1১015 01 811]168. 401] 070 0770)0101615 2110 31001051000 101906 

20) 10000 00 1701000 1)7917510 0১111:520-,০,১০৮৮,00 72506275200 

০0901৮১ ৮1:00 1160 1)৮ 0017 070 0১০ 01 1070 0৮101)01) ৮70 00161 0155 10 

190 00110, 2070] 110051১0৮12 50170৮5 20076775 00010179580 09 17১৪ 

10170000 1110 2৮ 19005 11709 070 00100100100. 06 ১019 1-011:01)2210১-- 

1১070 201) 21006] টিটো) 02171 জোন/0 ঠা]0 09151357750 

0940 /০7৮ 11111677277 748140701২১ 5৬1150122৬০] [) 1১. ০, 

এখন লস্কর বলিলে আমরণ চট্টগ্রামবাদী এক শ্রেণীর মুসলমানদিগকে বুঝি )। 
কোম্পানীর আমলে লক্কর অর্থে কি তাহাই বুঝাইত ন1? 
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অনেকের ধারণা আছে যে, নবগঠিত মিলিসিয়ার ভিতর ফুরোপীয়, 
আর্মেনীয় ও পর্ত গীজ ভিন্ন অন্ত জাতীয় লোক ছিল না। বাঙ্গানার 

প্রচলিত ইতিহাসে এই কথাই দেখিতে পাওয়া যায়। 

যে মিলিসিয়৷ গঠিত হইয়াছিল তাহার ভিতর যে যুরোপীয়, পর্ত গীজ 
ও আম্মেনীয়গণ ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু যখন যুদ্ধ উপস্থিত 

হইল, তখন পর্তগীজ ও আম্মেনীর়দিগের মধ্যে শিক্ষিত সেন! খুঁজিয়া 

পাওয়া গেল না! (১) যুরোপীয় সেনার অবস্থাও তদ্রপই ছিল। 

সেকালে দেশীয় বণিকৃদিগের মধ্যে অনেকেই কলিকাতায় বাস 

করিতেন । ইহারা কলিকাতার “11808 [০101)71705” বা কুষ্র্ণ 

বণিকৃ নাঘে পবিচিত ছিলেন ॥ ইহাঁবাই নিজব্যয়ে 

মহারাষ্ট্র খাত খনন করাইয়। কয়েকজন মাত্র যুরোগীয় 

সেনাব সাহায্যে মহ্থারাষ্ট্রদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া 

নগব রক্ষ। করিতে প্রস্তৃত হইয়াছিলেন। একথা 

পূর্ধ্বেই বলিয়াছি । মহারাস্র-অভিযানের স্ুত্রপাতেই নাগরিকদিগের ও 

দুর্গের অস্ত্রশস্ত্রের একটি তালিকা প্রস্তুত হইয়াছিল। (২) সে তালিকা 

£[1)])21)1121159) 

বা 

কলিকাতার নাগরিক 

(১) ৮৬1)90 ৮5 02100 00 200101) 11272 2/০76 7671) 77%/ 211)00257 

০ 70061012105 200 12010100556 1111)71)1021015 200 1)0106৬/ 210020051 

0১6 £501019521) [011102, 289 47122 %4 77017777272 2/70710£76 ০ 

/%৫27 12225, 016 207 77277717727 7707027220১ ৬৯৬11১০১৬০1 1, 

[,. 8০। দেবোনেয়ার (901১0107711) লিখিয়াছেন-__অধীন কুঠিগুলিতে যে লোক ছিল 

তাহ। ছাড়া কলিকাত। রক্ষার্থ আমাদের মোট ১৮* জন পদাতিক সেন! ছিল; ইহাদের 
মধ্যে যুরোপীয়ের সংখা] মোট ৪০ জনের অধিক হইবে না। 017 //% 77722 2% 
£67:2/--07 [ত১ ৮৪115০00--৬০1 1], ৮ 5০. 

(০) 0:06750. 290) 4001] 29015501670) (0105, 50281] 

£া05 2100 21000010100 110 50016521509 4, 1150 0৫ 1101)91)10015)--052176121 

1,505 টিটো) 36088] 00 0০০1৮ 0209 8১124259014 1707 77771122727 

47027221702 তি, ভ01500 2 5০11], 0169. 
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লী তাস লী রা পি শনি শাটি হী পিসি রী ছিপ তি কপি দি লি ছি পিচ ভোদা ৯৯ তোল 

পাওয়া যায় কিন! তাহা জানি না । কিন্তু কোম্পানীর কালের পত্রাদি 

পাঠ করিলে ইহাই অনুমান হয় যে, অধিকাংশ সময়ে এদেশীয়দিগকে 

এবং কখন কখনও দেশীয় ও যুরোপীয্প উভয় সম্প্রদায়কেই বুঝাইবার 
জন্য “11019101070” শব্দ ব্যবহৃত হইত। যেখানে বিশেষভাবে 

যুরোপীয় সম্প্রদায় বুঝইবার প্রয়োজন হইয়াছে, সেখানে সর্বদাই 
৮115 1101)9101091)05” ব। শ্বেত অধিবাসী বলা হইয়াছে । যখন 

একই পত্রে শ্বেত ও রুষ্ণ উভগ়প্রকার অধিবাসী পৃথক্ পৃথক্ ভাবে 

বুঝাইবার আবশ্তক হইয়াছে তখন শ্বেত ও কৃষ্ণ উভয় শব্দই ব্যবহৃত 

হইয়াছে । (১) 

রুঞ্জ এবং শ্বেত নাগরিকদিগের (7318.0]: 8170. ড/1715 [10177101- 

€0705 ) উল্লেখ এক পত্রেই দেখিতে পাওয়া যায়। (২) যুরোপীয়দিগকে 

বিশেষ করিয়া বুঝাইবার জন্য কেবল “শ্বেত নাগরিক” বলিয়া উল্লেখও 

স্থানে স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। (৩) এই সকল পত্র পাঠ করিলে 

অন্নুমান হয় যে, নবগঠিত মিলিসিয়ায় সম্ভবতঃ এদেশীয় লোকও ছিল-_ 
শশার শীট ৮ শশা শীট 

(১) 0272721 764717)771 176 ০9147102272? 21904000, ] আমেজে 

[2,17759 

(727/2/27 ],0/127170))1 1//2 ০০97 9 2272242 :150100000১ 1200219 

249 1753 
6) 12770 (2712727 40127201712 ০০77) 28 ]2/0275, 1728 ) 

0019 24) 17257 02002গ 6, 1732, 12115) 

027%271/ 721727 15072 2%2 ০9777 29 49£7272 ১ 170100000, ম60াএজাসে 

1) 71732 1১010 92 7 70176 17, 17468. 72125 7 2100 1. 

(২) 027%2742 4401/271074 ///2 09274174275 2 15000015 02002 

29, 1734. 

(৩) £7/2%25 4409%%25 22 2055 2/ 02/%%2. :0£706 00115000755 
[17019. 1. 

00 01 2০717717122 2% 7767%21-7-05 ১ সত11502 2 ৮9] 15 65 222, 

2505 269, 138, 14০0১ 7123১ 35) 1410) 299, 282 7 %০0] ]], চ, 68 ইত্যাদি । 
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» সি 

শুধু যুরোগীয়, আম্মীনী ও পর্ত গীজ দ্বারা উহ! গঠিত হয় নাই । কাধ্চান 

গ্রান্টের কলিকাত। রক্ষাব আয়োজনের বর্ণনায় দেখিযাছি যে, 110152101 

(91765” দিগকে লইঘা। মিলিসিয়া গঠন করিবাব ব্যবস্থা হইয়াছিল । যদি 
শুধু যুরোপীঘ, আন্মানী ও পর্ত গী্জ দ্বাবাই উহা! গঠিত হইত তাহা হইলে 
কাপ্তান গ্রান্টের পত্রে সেরূপ উল্লেখ দেখিবার সম্তাবন। ছিল । 

শুনিতে পাওঘা যায়, কলিকাতার স্রবিখাত মিত্র বংশের গোবিন্দ- 

রাম মিত্রকে ইংবাজের পক্ষে যুদ্ধ করিতে দেখিঘা নবাব কারারুদ্ধ 

বিয়া কবিয়াডিলেন। পলাশীর যদ্ধেব পব কোম্পানী- 

বাহাছুব তীভাঁব উদ্ধাব সাধন কবিষাছিলেন বলিঘ। 

কথিত তয় । (৩) বাঙ্গালাব পাবিবাবক ইতিভান সঙ্কলন কবিবার বীন্ি 

বর্তমান থাকিলে গোবিন্দবামের ন্যায অনেক বীব বাঙ্গালীব কাহিনী 

বাঙ্গালীর জাতীয় চরিত্রের এই অংশকে সমুজ্জল কবিতে পাবিত । 

“তৎকালে কলিকাতাষ যে অল্ম কথেক মহন্ত ইংবাজ বণিকেব বসতি 

ছিল, তীহাব। যেমন সংখ্যায় নগণা, সেইরূপ সমরকৌশলে নিতান্ত 

হা অশিক্ষিত। তীহাদিগকে পবাজয় করিতে সবিশেষ 

আডনম্বর কর! নিষ্পবেজন। সিবাজউদ্দৌলা তাহা 

জানিতেন। কিন্তু পাছে উহার অশ্ঠপস্থিতিকালের অবসব পায়! 

কুচক্রীদল শওকতজঙ্গকে সিংহাসনে বসাইয়। দিগ। সর্বনাশ সাধন কবে, 
এই ভয়ে খাহাঁর খাহার প্রতি সন্দেহ সমপিক প্রবল, তাহাদের সকলকেই 
সঙ্গে লইয়! যুদ্ধে যাত্র। করিলেন নিতান্ত অন্রগত কয়েক জন সেনা- 
নায়ক রাজধানী বক্ষার জন্য মুশিদাবাদে অবস্থান করিতে লাগিল ।” (২) 

একালের মুশিদ।বাদ সেকালের মুশিদাবাদের শ্বণান মাত্র । কমনস্ 

(১) বঙ্গের ব!হিরে বাঙ্গালী_ আযুক্ত জ্ঞানেন্্রমে।হন দাস। ২৩ পৃষ্ঠ] । 

(২) দিরাজউদ্দৌল-_ন্ব্গীয় অঞ্রয়কুমার মৈত্রেয় | ১৬৭ পৃষ্ঠ]! 



লাল পণ্টন ৩৭৭, 
স্পা সদ 

মহাসভায় সাক্ষ্য দাঁন কালে স্ব লর্ড ক্লাইব বলিয়াছিলেন_ মুখ স্থধাবাদ 

নগর লগ্নের ন্যায়ই বৃহৎ ও ধনজনপরিপূর্ণ । (২) সেই সুবৃহৎ্ রাজধানী 

রক্ষার নিমিত্ত অল্প সেনা রাখিয়। কেন ঘে নবাব ৫০ সহশ্র সৈন্ত লইয়া 

সেকালের ফোর্ট উইলিয়মের ন্যায় ক্ষুদ্র একটি ছুর্গ জয় করিতে আসিয়!- 

ছিলেন তাহার কারণ সেকালের বঙ্গবাহিনীব ছুর্বলত। নহে । 

নবাবেব আগমনবান্তী পাইধাই কোম্পানী-বাহ1ছুর টানার নবাবী-ছুর্গ 

আক্রমণ কবিলেন। সেকালে ভাগীরখীব পশ্চিম তীরে এই ক্ষুদ্র ছুর্গ 

না অবস্থিত ছিল । সে ুর্গও যেমন ক্ষত্র ছিল, তাহার 

| বক্ষার ব্যবস্থাও তদ্রপ নাণান্ত ছিল। ৫০ জন 

সিপাহী তথার ১৩টী মাত্র কামান লইষা অবস্থান করিত । জলপথে কোন 

বহিঃশক্র আসিরা যাভাতে আক্রমণ করিতে ন। পারে সেই জন্তই নবাবা 

আমলে টান। দুর্গের প্ররোজন ছিল। কোম্পানীর ৪ খানি রণতরী 

১৩৯ জন প্রভাতে টানাব সন্মুখীন হই! গোলা বর্ণ করিতে লাগিল। 

অতকিতে আক্রান্ত হইয়। দুর্গ-বক্ষকগণ পলায়ন করিয়। হুগলাতে যাইয়া 

উপস্থিত হইল । পবদিন হুগলীর ফৌজদ|র ছুই সহআ্ সেনা প্রেরণ 

করিলেন। তীতাদের কামান গঞ্জনে দিউ মগুল বিকম্পিত হইয়া উঠিল। 

কোম্পানীর সেন। পয়াদস্ত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইল। 

কলিকাত। হইতে ৫« জন সৈন্য কোম্পানীব সাহাধার্থ প্রেরিত হইয়াছিল 

বটে, কিন্ধ তাহাতেও কোন ফল হইল না। (১) টানার এই সংঘর্ষ 

কি সেকালের বঙ্গসৈন্যের ছুর্বলত। স্থচিত কবে? যর্দি তাহা না করে 

তবে কে।ম্পানী কর্তৃক বঙ্গসেনা গ্রহণ করিবার পক্ষে তৎ্কালে যে কোন 

(১) 75277/6 ০/ /.2৮0 072 ৪০৮৮ 77৮ ০০/77/1216 01 72 41042 0/ 

€০077177775---1 572. 

(১) 0000, ৬০11]. 11), 5০--6০. 



৩৭৮ বাঙ্গালীর বল 

বাধা ছিল এমন বোধ হয় না। এখন যে স্থানে বোটানিকাল গার্ডেন, 

পূর্ব্বে তথায় টান! দুর্গ অবস্থিত ছিল। । 
সিরাজ যে এত অল্প কালের মধ্যেই মুশিদাবাদ হইতে কলিকাতায় 

আমিতে পারিবেন, ইহা কেহ স্বপ্নেও ভাবে নাই। এরূপ ক্ষিপ্রকারিতা 

রণবিশারদদিগের নিকট বিশেষ প্রশংসার কারণ 

বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল । (১) নবাব যে বিপুল 

বাহিনী লইয়া আগমন করিতেছিলেন, তাহা 

স্থশৃঙ্খলায় ও ক্ষিগ্রগতিতে কলিকাত। পযান্ত আনয়ন করায় সেকালের 

সেনানায়কদিগের রণশিক্ষার পরিচয় পাওয়। যায়; উহা সেকালের 

বঙ্গসৈগ্ঠেরও সমরপটুতার অন্যতম পরিচয় বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। 

একদিন এইব্ধপ ক্ষিপ্রকারিতাই মহীশৃরের হায়দার আলিকে বারসমাজে 
স্থপরিচিত করিয়াছিল_কোম্পানী-বাহাছুর মনে করিতেন যে, 

হায়দারের পায়ে পাখা আছে ! 

কোম্পানী-বাহাছুর নৃতন সেন। সংগ্রহ করির। নবাবের সহিত যুদ্ধ 

করিলেন। সে যুদ্ধ শুধু যেযুরোপীয় ও বাঙ্গালীর শক্তি পরীক্ষা, তাহা 
নহে; উহা বাঙ্গালীর সহিত বাঙ্গালীর শক্তি 

পরীক্ষাও বটে । কলিকাতার পূর্ব, উত্তর ও দক্ষিণে 

কোম্পানীর যে তিনটা তোপমঞ্চ নিশ্মিত হইয়াছিল তাহাদের উপর 

হইতে অজশ্্র গোল। বধিত হইতে লাগিল; রণপোত ও পেরিং ছুর্গ- 

প্রাকার হইতে কোম্পানীর কামান গঞ্জন করিতে লাগিল। পূর্ব্বেই 
বলিয়াছি এই সকল কামান চালাইবার জন্য লম্করগণ গৃহীত হইয়াছিল। 

নবাবের বঙ্গসেন। ভীত হইল না_হটিল না-_অপরাহু তিনটা 
হইতে রাত্রি পধ্যন্ত গোলা বর্ষণ করিল। (২) পরদিন আবার যুদ্ধ 

বঙ্গসৈন্যের 

ক্ষিপ্রকারিত। 

কলিকাতা র যুদ্ধ 

২৯ শত শিশ্ীশী শী িশিা্াশীটীশ ৮ শিশটিসস্পা 

6১) 022 7974 77/21/2270 2 2০%০4/-0, ২, ড/11501,, ৬০1 [1], 0. 22. 

(২) 051008, ৬০1 115 679. 61762, 



লাল গান ৩৭৯ 
রাস্তা ্জ হাসি ত টি 4 ৯ /- পা 2 * ৬2৯ চা চা রী সিটি পর পোস্ত ঈদ 

চলিল। কোম্পানীর তিনটা তোপমঞচ অধিকার করিয়া নবাবী- সেনা 

উল্লাসে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। কেম্পানী-বাহাদুরের কর্তাগণ 

দেখিলেন নগররক্ষা কর৷ অসম্ভব । দুর্গ মধ্যে ভীষণ কোলাহল উপস্থিত 

হইল। কে কাহার কথা শুনে--সকলেই তখন উপদেশ দিবার জন্য 

লালাধ্িত,_-আদেশ পালন করিতে কেহ প্রস্তুত ছিল না। (১) 

অসম্ভবকে কেহ সম্ভব করিতে পারে ন|- কোম্পানীর সেনাও 

পারিল না। দুর্গে তখন স্থশিক্ষিত সেনা ছিল না, স্থগঠিত স্থৃঢ সমুন্নত 
প্রাকার ছিল না_যাহা ছিল তাহ! তখন জীর্ণ হইয়াছিল। সু 

কামান ও যথোপযুক্ত যুদ্ধোপকরণ পধ্যন্ত ছুর্গে ছিল নাঁ। কতকগুলি 
কামান তখন চক্রহীন অবস্থায দুর্গতলে পড়িয়াছিল। (২) এরূপ অবস্থায় 

দুর্গ তাগ করিয়া পলায়ন কব! ভিন্ন উপায় ছিল'না। নিশাযোগে 

ইংরাঁজমহিলাগণ জাহাজে উঠ্ভিলেন | গবর্ণর ড্রেক, মিঃ ম্যাকেট্, কাপ্তান 
গ্রাণ্ট, সৈনিক মিন্চিন্ প্রভৃতি কয়েকজন সেই সঙ্গে পলায়ন করিয়া 

বীরের ইতিহাসকে কলঙ্ক-মলিন করিয়! রাখিয়াছেন (৩) বটে, কিন্ত 

পলায়ন করিতে না পারিয়া যাহার। অকুতো ভয়ে দুর্গদ্বার রুদ্ধ করিয়া শেষ 

স্পস্ট পি ৩ সুতা তা দিলি ৯ তি ৬ পিপি সিএ 

শা ্ীশ্ী 7 ৮০১ পা ৭৮৮১ - শশিশীিট  শিাপিিপাপাশিশির্ি 

(১) 17101]) 076 0000 0026 ৮৮০ জা] 001)1)90 €0 076০ 09101706০01 

[16 0070 1055161001)11015 2.5 [01799 5691 100 21501017100 81)0. 001700- 

5101). 1৬67 1১০90 25 09000109015 11) 20%15115) 1000 00 000 ড/2,5 0107611৮ 

400911560 00 £1৮০ 70৮100. 212 2227766০791 0০০%2 42577 : 

(২) £/75 24697 ০1 %%2 62717724122 01 £%2 429452 07 001/71075. 

1772. 

(৩) [0 50]॥ 01100107)5000655 0])6 €১060)51)0% 01 2199000121705 006 

(01,57080012115 00001715000 006 196516£60.., 300..,011001021] 92.£610655 

[1777165850 1)9 50116 0৫6 01)6. [01177010021 561৮2105506 0070 0010192175 00 

[0৮106 00 0১617 0৮40 52660 26 2199 52.071506১ 07900 0.6 01951708 5061)6 

01006 5619 0706 0606 1770950 015572,060ি] 11) /1)101 12102115110 10255 

8৮67 10667) 088260--717077107/5 £725£275/ ০7 7%6 27245% 41276 

০01 1, 1. 190. 



৩৮০ বাঙ্গালীর ব বল 
শ্পিত 

পথন্ত আত্মরক্ষা চা করিয়াছিলেন, তাহার। শেষে ভিত রা সে 

পবাজয় কোন অংশে অগৌরহবর কারণ হয় নাই। পরাজয়ে জয়ের 

গৌরব অজ্জন করিয়া ধাহারা বীরের সভায জয়মাল্য লাভ করিয়াছিলেন 
তাহাদের মধ্যে বাঙ্গালীর অভাব ছিল না। 

২০শে জুন সহত্র সহতআ্র নবাবী সৈন্য দুর্গমূলে সমবেত হইল-_অবরুদ্ধ 

দুর্গদ্ধার বিচুণিত করিবাব জন্য নবাবেব বৃহদায়তন কামানগুলি মুহুমুহুঃ 

অগ্রিবর্ণ কবিতে লাগিল। তখন স্থিব হইল, কোম্পানীব সেন। 

আত্মপমগ্ণ করিবে । অবিলম্বে একখানি পত্র নবাবের সেনাপতি বাজ। 

মাণিকট।ছেন্র উদ্দেশে ছুর্গপ্রাকাব হইতে বাতিবে নিশ্গিপ্ু হইল | পত্রের 

উত্তর আসিল ন।--বঙ্গবাহিনী আক্রমণ করিতে বিবত হইল না 

কোম্পানীর সেন। প্রতিমুন্র্তে আহত হইতে লাগিল। হল্৪ষেল তখনও 
দুর্গরক্ষার জন্য যথাসাধা চেষ্টা কবিতেছিলেন__ এমন সময ছুর্গেব একজন 

দেনা পলায়নের জন্য দ্বর্গের পশ্চিম-দ্বার মুক্ত করিয়। দিল। সেই 
মুক্তদ্বারে তখন বর্ষার উচ্ছ্বনিত বাবিপ্রবাহের হ্যাষ সাত সহন্ন নবাবী 

সৈন্ ছুর্গ মধ্যে ভীম বেগে প্রবেশ কবিল। হল্গযেলের সকল চেষ্ট। 

ব্যর্থ হইয়া গেল-_তীভার। অবিলম্বে বন্দী হইলেন । (১) দ্র্গ জয় 

করিয়া নবাব সিরাজ উহ্বাব নাম পান্থ পরিবর্তন কবিয়। ফেলিলন । 

দুর্গশিরে অর্দাচন্দ্রাঞ্কিত পাক! উড্ডান করিঘ। তিনি বিশ্রাম-মণ্ডপে 

প্রবেশ করিলেন । 

কলিকাতা-জয়েব পর রাজধানীতে আসিয়। নবাব যখন বিশ্াম-স্তখ 

লাভ করিতেছিলেন তখন রাজপিংহাসনের ছাযায় রাজদ্রোহ পুষ্টি লাভ 

করিতেছিল। সেনাপতি মীরজাকর তখন কুপিত, 
ষড়যন্ত্ু রি 

মাণিকচাদের ক্ষমত! দর্শনে অন্যান্য অমাত্যগণ রুষ্ট, 
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লাল পল্টন ৩৮৬ 

রাজ ছুর্লভরাম ও অগ্ঠান্য অনেক হিন্দু সেনাপতিগণ মনে করিতে 

লাগিলেন যে, নবাবের ব্যবহারে তাহাদের আত্মসন্মীন দারুণ আহত 

হইয়াছে । তাহার! স্থিব করিলেন, পূণিয়ার নবাব শওকতজঙ্গকে বঙ্গের 

সিংহাসন প্রদান কবিবেন। শওকতজঙ্গেব নিকট সেই মন্মে পত্রও 

লিখিত হইল । ঈর্ষ। অল্পকালের মধ্যেই মুখিদীবাদ-রাজসভায় বিদ্রোহের 
বেশে দেখা দিল। শগ্কতজঙ্গ স্থুবাপাধী--শওকতজঙ্গ ছুর্বলচিত্ত-_- 

শওকতজঙ্গ কাপুকয! তিনি মুশিদবাদ-রাজসভার অশ্বালবাণী পাইয়া 

আকাশে কত স্ুখ-স্বপ্র বপন কবিতে লাগিলেন! এদিকে কোম্পানীর 

সভাষ শ্কির হইল বে, শএকতজঙ্গকে উপহারে প্রীত করিয়। সিরাজের 

পরাঁজঘ সাধন করিতে ভইবে | (১) 

যডঘন্ধ্েব কাহিনী নবাব সিরাজ সম্পূর্ণ পে জানিতে পারিয়ীছিলেন 

কি না সন্দেহ; তিনি শণকতজন্দকে পরীক্ষ! করিবাব জন্য রাসবিহারী 

নামক এক বাক্কিকে পিয়ার অন্তর্গত বীরনগরের 

ফৌজদাব নিযুক্ত করিয়। প্রেবণ করিলেন । সেকালে 

বাঞ্।লীর। ফৌজদাবেব প্র লাভ করিতেন । ফৌন্গদারদিগের অধীনে 

ফৌজদাঁর র।সবিহরী 

বনু সেন। থাকিত । আবশ্যক হইলেই তাহ'র। নবাবের জন্য অস্ত্র ধাবণ 

কবিতেন | বাজ! মাণিকচাদ, নন্দকুমার প্রভৃতি এইরূপ এক একজন 

স্বিখাত ফৌনদাব ছিলেন । বাঞ্ধাল। তখন ১৩ চাক্লার বিভক্ত ছিল। 

প্রতোক চাকৃলায় এক একজন ফৌজার থাকিতেন । পরগণার সর্বময় 

কর্ত|। ছিলেন ভূম্বামিগণ। 

নবাবের আদেশ-পত্র পাইয়াই শওকতজ্ঙ্গ ক্রোধে অগ্থিবৎ হইয়া 
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৩৮২ বাঙ্গালীর বল 

উঠিলেন। তখনই দিল্লীর উজিরের নিকট হইতে সংগৃহীত বঙ্গ, বেহার, 
ও উড়িষ্যার নবাবী পদ লাভের সনন্দ বাহির হইল 

এবং পুণ্রিয়ায় মহাসমারোহে পঠিত ও ঘোষিত হইয়। 
গেল! শওকতজঙ্গ আদেশ দ্রিলেন, নবাবের দূতকে প্রহার করিয়া বিদায় 

কর। ইহাতেও তাহার তৃপ্তি হইল না। তিনি নবাবকে জানাইলেন-_ 

'জানিও আমি বাদশাঁহের নিকট হইতে বঙ্গ, বেহার ও উড়িষ্যার নবাবী 

সনন্দ আনাইয়াছি। তুমি আমার কুটুম্ব, তোমার প্রাণ বধ করিব না। 
পূর্ববঙ্গের ঘে কোন স্থানে যাইয়া তুমি বাস করিতে পাব। তুমি যথোপযুক্ত 
মুষাহারাও পাইবে । আমি আদেশ করিতেছি, তুমি অবিলম্বে মুশিদাবাদ 

পরিত্যাগ করিয়। প্রস্থান কব । সাবধান । যাইবার সময় রাজকোষ হইতে 

কপদ্দক লইতে পারিবে নী-কোন মুলাবান জিনিষে হাত দিবে না। 

পত্রপাঠ উত্তর চাই। জানিও, আমি রেকাবদলে এক পা তুলিয়া 

রাখিয়াছি 1” (১) 
শওকতজঙ্গের ধৃষ্টতাপূর্ণ পত্র পাইবামাত্র মুর্শিদাবাদে সাজ সাজ রব 

উঠিল। বঙ্গসেনা ছুই ভাগে বিভক্ত হইল। এক ভাগ রাজমহলের 
পথে নবাব সিরাজের নেতৃত্বে অগ্রসর হইল-_-অপর 

ভাগের নায়ক হইয়৷ মোহনলাল ভাগীরথী অতিক্রম 

করিয়া! সোমদহের পথে পুণিয়া অভিমুখে ধাবিত হইলেন । 

সম্মুখে দূরবিস্তৃত দুর্গম জলাভূমি-_ পক্ষে পরিপূর্ণ । সেই দূরতিক্রম 
স্থান অতিক্রম করিবার জন্য একটা মাত্র সঙ্কীর্ণ পথ-তাহারই মুখে 

শওকতজঙ্গের সেনা স্থাপিত হইল । কাহার সাধ্য 

জলাভূমি অতিক্রম করে? শওকতজঙ্গ যখন পান- 

পাত্র ত্যাগ করিয়| যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া! উপনীত হইলেন, তখন কীর 

শওকতজঙ্গের পত্র 

যদ্ধ-যাত্র' 

মণিহারীর যুদ্ধ 
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লাল পণ্টন ৩৮৩, 
৯৮৫ ৯৪৯ পারিস পাটি তসসিশাসি রাস্িট সিস্সিলাসি পি পিসসিপিসছি পাতি তালা ০ 

মোহনগা ও নীরজাফরের মিলিত বাহিনী বিপুল বিক্রমে অগ্রসর 

হইতেছিল । কেহ তাহাদের পথ রোধ করিতে পারিল না। মোহনলাল 

সেই জলাভূমির নিকটে আপিয়া৷ গোলা বর্ষণ করিতে লাগিলেন । 

অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তন কামানের গোল। শওকতজঙ্গের শিবির পর্য্যন্ত 

গৌছিল নাঁ_কর্দম মধ্যে পতিত হইয়া ডুূবিয়া যাইতে লাগিল। 
বৃহদারতন কামানের স্থতপ্ত লৌহপিগুগুলি শক্রশিবিরে হুলস্থুল, 
বাধাইয়া দ্িল। অকস্মাৎ যখন একটা গোলা আসিয়া শওকতজঙ্গে র' 

শিবিরের নিকট পতিত হইল, তখন তিনি অত্যন্ত ভীত হইয়া রাজ- 

পতাক! প্রভৃতি অপন্থত করিলেন । বহু যুদ্ধে অভিজ্ঞ একজন আফগান 
সেনাপাতি আসিয়া কহিল--“এ ত যুদ্ধবীতি নহে। আমি যখন 

দাক্ষিণাত্যে নিজাম-উল্-মুলুকের অধীনে কন্ম করিতাম তখনও এরূপ 
যুদ্ধ দেখি নাই। এখানে যাহার যাহা ইচ্চা সে তাহাই করিতেছে, 

দেখিতেছি । উপযুক্তরূপে সৈম্ত সমাবেশ করুন। তোপ সর্বাগ্রে 
স্থাপিত হউক | পৈন্তগণ সম্মিলিত হইয়া যুদ্ধ করুক-_-তবেত জয়লাভ 

ঘটিবে 1” শওকতজঙ্গ উপদেশবাক্য শুনিষ| রুষ্ট কণ্ঠে কহিলেন-_ 

“নিজাম-উল্-মুলুক নিতান্ত বোকা । তে এমন তিন শত যুদ্ধ করিয়াছি 
-আমাঁকে আর রণ-নীতি শিখাইও না! 

বাঙ্গালী কায়স্থ শ্ামস্ুন্দর শওকতজঙ্গের মসীজীবী কম্মচারী মাত্র 

ছিলেন। মণিহারীর যুদ্ধে তিনিই গোলন্দীজদিগের নায়ক স্বরূপ রণে 

অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি আর কালবিলম্ব না করিয়া সেই সঙ্ধীর্ণ 

পথে অগ্রসর হইলেন। তাহার বজ্রনাদী কামান প্রতিমুহ্র্তে অগ্নি 

বর্ষণ করিতে লাগিল । . ধূমে চতুদ্দিক সমাচ্ছন্ন হইল-_গুরুগন্ভীর গঞ্জনে 
আকাশতল বিকম্পিত হইয়া উঠিল। শ্ঠামস্থন্দর 

জলাভূমি অতিক্রম করিয়া এমন স্থলে তোপ 
সাজাইলেন যে, প্রত্যেক গোলা বিপক্ষকে আঘাত করিতে লাগিল ।. 

হিপ সিল লিটন লি তি পরী লী সি 

গোলন্দাজ শ্যামহন্দর 



৩৮৪ বাঙ্গালীর বল 

রণপপ্ডিত মোহনলাল এই অনভিজ্ঞ অথচ অসমসাহসিক বঙ্গবীরের 

বীরপ্রতাপ দর্শনে স্তম্ভিত হইয়া অশ্বরশ্মি সযত করিলেন । শওকতজঙ্ 

উত্তেজিত হইয়া নিজ অশ্বারোহিদিগকে আদেশ দিলেন-__অগ্রনর হও । ৃ  

প্রবীণ সেনাপতিগণ কত মতে বুঝাইল যে, অগ্রসর হইলে কেহ আর 

ফিরিবে না। নবাব তাহা শুনিলেন না,_কাহারও উপদেশ লইলেন 

না_কুপিত হইয়া কহিলেন-_“তোমর। ভীরু-_কাপুরুষ। একজন 
হিন্দু মসীজীবী এমন প্রতাপের সহিত মুনমুন গোল] চালাইতেছে-- 

'আর তোম্র। জীবনের ভয়ে ভীত হইয়াছ ?” 

সেনাপতিগণ আর দ্বিরুক্তি কবিল নাক্ষন্ধচিত্তে অগ্রসর হহল। 

বুঝিল উভয পক্ষের গোলার আঘাতে "তাহাদিগকে মবিতেই হইবে । 
তাহার। মৃত্যু পণ করিয়। উদ্কাপিণ্ডেব ন্যায় ছুটিঘ। চলিল। শওকতজঙ্গ 

ভাবিলেন আর কেন? যুদ্ধ ত ফতে হইছে! তিনি কাল বিলম্ব ন 

করিয়া পটমণ্ডপে প্রত্যাবন্তন কবিলেন। পবিপর্ণ পান-পান্র তাহার 

শিরায় শিরায় অনল ছুটাইল-_তিনি নর্তকীদিগের নৃত্য গীতে 

মনোনিবেশ করিলেন ! 

বাঙ্গালী শ্যাম্ন্ুন্ধর তখনও প্রাণপণে যুঝিতেছিলেন_তখন ও তাহার 

কামান আরক্তিম লৌহপিগড নিক্ষেপ করিতেছিল। সহস| বিপক্ষের 

একটী গোলার আঘাতে তিনি কানানের পার্খে পতিত হইলেন_- 

শওকতজঙ্গের নবাবী ফুরাইল। 

শওকতের অশ্বররোহিসেনা যখন পঙ্ক মধ্যে পতিত হইয়। গতিশক্তি- 

হীন, তখন বিপক্ষের কামান তাহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিল । 

যাহার। পারিল তাহারা হটিতে লাগিল! সেনাপত্তিগণ ভাবিলেন, 

এখন নবাব শওকতজঙ্গকে সম্মুখে আনিতে পারিলে সেনাগণ উৎসাহিত 

হইবে। নবাব তখন পটমগ্ুপে সংস্াশূন্ত--তাহার পটমগুপ তখন 

নর্তকী দিগের নৃপূর-শিঞ্চনে মুখরিত ! 



লাল টিন. ৩৮৫ 

উর 

সেনাপতিগণ সেইবূপ অবস্থাতেই তাহ হস্তিপৃষ্ঠে তুলি যু যুদ্ধ- 
ক্ষেত্রে আনিলেন। তীহাকে আর বহুক্ষণ এ যন্ত্রণ। ভোগ করিতে হইল 

ন।। বিপক্ষের গোলার আঘাতে তাহার লল।ট বিদ্ধ হইল। তিনি 

পটমগ্ডপে স্থুরার প্রভাবে যে চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছিলেন, তাহা আর 

পুনরুন্মীলন কবিতে পারিলেন না! (১) 

মণিহারীর যুদ্ধকাহিনী বহুদিন বিস্থৃতির গর্ভে বিলীন হইয়াছে ; 
এখন আর কেহ স্মবণ পরে ন| থে, আজ হইতে কিঞ্চিদর্ধিক সার্দ এক 

শতাব্দী পূর্বেবও মসীজীবী বাঙ্গালী (২) আবশ্যক হইলে লেখনী ফেলিয়। 

অকুতোভয়ে কামান পবিচালন। করিতে পারিত। বাঙ্গালীর মে 

শৌযা-বীধা এখন ইতিহাসে পুষ্ঠঠ অন্তনম্বান করিয়। জগংসমক্ষে 

প্রমাণিত করিবার প্রয়োজন হয়_তাহাকে এখন সমরাঙ্গণে লইবার জন্য 

কত সভা সমিতির গ্রযোজন হয়! 

বাঙ্গালী যে সেকালে কেবল ক।মান-চালনাই করিয়াছে তাহা নহে, 

আবশ্যক মৃত উহা প্রস্তৃতও করিয়াছে । নবাব সিরাজউদ্দৌলার কতক- 

গুলি বৃহদায়তন কামান ছিল; সেগুলি দেশীয় 

লোকের দ্বার! প্রস্তুত হইয়াছিল। কলিকাত। ও 

কাশীমবাজার অবরোধের পর নবাব কতকগুলি “ফিল্ড পিস” আনিয়।- 

* ছিলেন। মে সকল কামান কোম্পানী-বাহাছুরের । ফুবোপ হইতে 

সেগুলি আনা হইয়াছিল। নবাব সেই ফিল্ডপিসের অনুকরণে ২০টা 

এমন স্থন্দর কামান প্রস্তৃত করাইয়াছিলেন বে, যুরোপীয় কামীনের সহিত 

এক স্থানে রাখিলে আসল নকল বুঝিতে পারা যাইত না। (৩) এই 

বাঙ্গালীর কামান 

(১) 522292/% $ 15197) 7 772 2৫/-120. 578 589 টেম্থা) 251 7:92.) ) 

(২) শ্যামহন্দর বাঙ্গালী কায়স্থ ছিলেন-__মৃতাক্ষরীণ। 
(৩) 5117)010-1)0917 120 209 06076 17,006]: (95919. 1)16005) 50 %৮৪]] 001)- 

50710150. 139 1015 0৮1) 1)501)10, 01020 0069 ০0010197019 10 ৮110 2071) 

0956 10006 11) 170101)0.--7৯ 13090611060 7৬117, 74452422765 0972422 

৫ 



৩৮৬ বাঙ্গালীর বল 

প্রসঙ্গে হাবড়া ( দয়ারপুর ) নিবাসী শ্রীযুক্ত রাজকুষ্ণ কর্মকারের নাম 

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ন্বগ্রামে সামান্য লেখা-পড়া শিক্ষা করিয়া 

তিনি শেষে নিজের উদ্যম ও প্রতিভাবলে নেপ।ল রাজদরবারে মহারাজা! 

বীর সমসের জঙ্গ বাহাছুর কর্তৃক প্রদত্ত কাণ্তেন প্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

রাজকৃষ্ণ বাবু এবং ভাহার কম্মসক্গী বাঙ্গালী কম্মক।র শ্যামাচরণ, দিগম্বর 

চন্দ্র, গিরীশচন্দ্র, কৈলাপচন্ত্র ও বছুনাথ আধুনিক সমুন্নত কাম।ন, বন্দুক 

এবং মেসিনগান ( 11901)176-001) ) পয্যন্ত নিম্মাণ করিয়াছিলেন । 

নেপালে উন্নত ধবণ্র কাআান-বন্দুকের ক।রখান। স্থাপন করয়। বঙ্গের 

এই শিল্পাচুড়ামণি স্ত্দূব নেপালে বাঞ্গালীব প্রতিভার জণন্ত নিদর্শন 

প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । সেক।লে ঢাকা, চা টন থে 

সকল কামান নিশ্মিত হইত, ইৎবাজ এতিহাসিকগণ ভাহ।র কত প্রশংসা 

করিয়। গিয়াছেন ! কামান শুধু লৌহের ছাধাই প্রস্তত হত ন।- 

পিত্তল দ্বারাও হইত। রাঙা রুষ্চচন্দ্রের নামান্কিত একটা কামান 

মুর্শিদাবাদেব শেলেখানায় এখনও দেখিতে পাওয়। যার । 

রণ! 4 5 

৫১ 
রত 

লন ১৭৫৬ সালের ডিপেম্বর মাপে কলিকাতা ও তন্নিকটবন্তী স্থানে 

নবাব সিরাজের কত সৈন্য ছিল তাহার একটী সংক্ষিপ্ত তালিক। 

পাওয়! যায়। উহাতে প্রকাশ-কলিকাতাম়_১০৩ 
অশ্বারোভী, ১১০০ বরকন্দাজ, ৫০০ পাইক সেন। 

এবং টানার দুর্গে ৩০০ পাইক সেন। ছিল। (১) এই তালিক। সম্পূর্ণ 

নির্ভর-যোগ্য নহে, কারণ এ ডিদেম্বর মাসেই রাজা মাণিকচাদ 

কলিকাতার শাসনকর্ত। ছিলেন। বজবছের সন্নিকটে মুন প্রান্তরে 

যখন লর্ড ক্লাইব সসৈন্তে বিশ্রাম করিতেছিলেন তখন মাণিকটাদ সহসা 

১৫০০ অশ্বারোহী ও ছুই সহম্্র পদাতিক সহ উপস্থিত হইয়। কোম্পানার 

পাইক নেন। 

শীষ ০ পপ 7 শা ৮৮০ পপীপীশিপাশীশপশিশিসীন টি শট শাটল 

(১) 046 27417212277 2% 22722: 0713 ৬৬115০010৮০] [0০ 99, 

কা 
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শখ পানি জা শি ৪ শখ. * পাছি পাছি লি পানি লীসচিলাসিলাসি লি লি পোস্ট 

সেনাদলকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধ বজবজের যুদ্ধ নামে 
পরিচিত। 

কোম্পানী বাহাছুব এই যুদ্ধে জয়লাভ করিলেও নান। কারণে 

বাঙ্গালী এতিহাসিক মাণিকটাদকে রণভীরু না বলিয়া, বিশ্বাসহস্ত রূপেই 

পরিচিত করিয়াছেন | (১) 

পূর্বকথিত পাইক সেনা বাঙ্গালার ও আসামের ইতিহাসে 

স্থপবিচিত। বঙ্গের স্থলতান ফতেশাহেব বহু পাইক ছিল। তাহারা 

তরবারি ও ভল্লপধাবী পদাতিক সৈন্বা। অস্ত্রধারী পদাতিক সেনা বুঝাই- 
বার জন্য (ক!ম্পানীব পত্রাদিতেও পাইক? শব্দ ব্যবজৃত হইয়াছে । (২) 

সে কালে স্ুলঙানদিগেব জীবন আদৌ নিবাপদ ছিল না বলিষা তীহার। 

সর্বদ। পাইক মেনা পরিবেষ্টিত রাজপ্রাসাদে বাম করিতেন । (৩) 

এখনও পাইক শব্দেব বাবশ্াব আছে । সেকালে যে পাইক অসি চন্ম 

ধারণ করিত, একলে সে যষ্টির আশ্রয় লইয়াছে । 

সিরাজউদ্দৌল! কিরূপে উর্ণনাভের পাশে ঘীরে ধীরে আবদ্ধ হইয়া- 

ছিলেন, কিরূপে আলিনগরেব (কলিকাতার ) ঘ্বারদেশে নশ রণ 

ঘটিথাছিল, কিরূপে সেই রণাবসানে কোম্পানীর 

মেন| পরাজিত হইয়া (৪) পলায়মান হইয়াছিল, 
পুরাতন কথা 

(১) দিরাজউদ্দৌল_স্বগাঁয় অক্ষয়কুমীব মৈত্রেয়। ৫৬৬ পৃষ্ঠ]। 
বাঙ্গালর ইতিহাপ__রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায় । ১৩৯ পুষ্ঠা। 

(২) 0012 /9/£ 11771114077 275 2৮9158 2026 উড11500 ড০91 15 05145, 

(৩) 5১122৮62715 /115/071 0 7271277/-12, হাত (32106219257 0018) 

4 12519 ০/ 44547770৮00. ও 

(8) অন্দে লিখিত ইতিহাসে এই নৈশ রণের বর্ণন। আছে। ট্রয়ার্টের ইতিহাদে 
যে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে তাহাতে কোম্পানীর সেনার পরাজয়ের কথ] স্প&তঃ কথিত 
হয় নাই। (5242/%7752257৮7/ 07 72/24/0587 )% সিরাজউদ্দৌলা _ 

্ব্গীয় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়-_-২৮৫ ২৮৭ পৃষ্ঠা | 

পপি 



৩৮৮ বাঙ্গালীর বল 

কিরপে নবাবের অশ্বারোহী মেন! তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়। 

কোম্পানীর ছুইটী কামান কাড়িয়! লইয়[ছিল-_কিরূপে ১২০ জন ষুরো পীয় 

সেনা ও শতাধিক সিপাহী কধধিরাক্ত দেহে কর্দমলিপ্ত রণভূমে অনন্ত 
নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিল (১)--এ সকলই পরিচিত পুবাতন কাহিনী। 

ইনশ রণের কোলাহল নীবব হইলে পর কিরূপে নবাবের সহিত সন্ধি 

সংঘটিত হইয়াছিল ইতিহাস-পাঠকগণের নিকট তাহ। অবিদিত নাই । 

এই যুদ্ধ-ব্যাপারেই সিরাজউদ্দৌল। বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, মীরজাফর 

প্রভৃতি কতকগুলি প্রধান অমাত্যের উপর সবিশেষ আস্থা স্থাপন করা 

নিরাপদ নহে! (২) আলিনগরের এহ সন্ধির পর কি কারণে 

কোম্পানীর সহিত ফরাসীদিগেব বিবাদ বাধিয়াছিল সে কাহিনীও 

পুরাতন। সে বিবাদের চবম পরিণতি চন্দননগরের যুদ্ধে প্রকাশিত 

হইয়্াছিল। লর্ড ক্লাইব যখন ১৭৫৭ খুষ্টাব্ের ১৪ই মাচ্চ তারিখে 

চন্দননগর আক্রমণ করেন, তখন ২০০০ মুসলমীন-সেন। ফরাসীর পক্ষে 

সঙ্জিত ছিল। কেহ কেহ বলেন চন্দননগরের কর্ত। মসিয় রেনল্ট 

(14. 1২979010) অর্থদানে ইহার্দিগকে নিযুক্ত কবিয়াছিলেন (৩)) 

কেহ বলেন ইহারা নবাবী সৈম্ভ--ফৌজদার নন্দকুমারের নেতৃত্বে 

নবাবের আদেশে প্রেরিত হইয়াছিল-_নন্দকুমার উৎকোচে বশীভূত 

হইয়া যুদ্ধকালে এই সেনাদল সরাইয়! লইয়াছিলেন। যদি তিনি যুদ্ধ 

(১) এই যুদ্ধে ইংয়জ পক্ষের ৫৭ জন হত ও ১১৭ জন আহত হয় বলিয়। বাঙ্গালার 

ইতিহাসে কথিত হইয়াছে। বাঙ্গীলার ইতিহাস--ন্বর্ায় কালীপ্রসন্্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ 

২৪৫ পৃষ্ঠা । 

(২) ৩০/2179%75 £27722/075. 

(৩) - 7/752 272%/7/27% 77 22727 ৯707 লু], 25, 



লাল পল্টন ৩৮৯ 
পরী 

বিডি তাহ] হইলে নানীর জয়লাভ কর! সম্ভব পান না। টা 

যাহা হউক, এই সকল পুরাতন কাহিনী ইহাই (প্রকাশ করে যে, পলাশীর 

যুদ্ধের পূর্বব পধ্যন্ত বাঙ্গালী বঙ্গের বাষ্টনীতির সহিত সংযুক্ত থাঁকিয়! 

সর্ব্বদ] যুদ্ধবিগহে লিপ্ত হইত! নবাব সিবাজউদ্দৌল! কি কোম্পানী- 
বাহাদুর, ফরাঁপী কি ওলন্দাজ_-অর্থ দিতে .পারিলেই বাঙ্গালা হইতে 

সেন। সংগ্রহ করিতে পাবিতেন। সেকালের রাষ্নৈতিক কল- 

কোলাহলের সহিত জনসাধাবণের যে একেবারেই কোন সম্বন্ধ ছিল ন। 

তাভা নহে-তবে উহা রাজসভাকেই অধিক মুখরিত করিয়া বাখিত-_ 

রাজ-অমাত্যবর্গকেই অধিক উত্তেজিত করিত-_-রাজসভার সহিত 

যাহাদের সম্বন্ধ ছিল তাহািগকেই নান। ষড়যন্ত্রে লিপু করিত। 

চন্দননগর হস্তচ্যুত হইলে পর ২২ শে জুন পধ্যস্ত ঢাকায় থাকিয়া 

সী কোর্টিন্ মুষ্টিমেয় লোক লইয়। ফবাসী বীর মসিয় লার সহিত 

মিলিত হইবাব মানসে ঢাকা হইতে যাত। 

করিলেন। এঁতিহাঁসিক অন্মে বলেন যে, সে সময় 

কোটিনের সহিত ১০০ সিপাহী ছিল। (২) কোর্টিন্ তাহার পত্রে 

বলিয়াছিলেন যে, তাহার সহিত মাত্র ২৫৩০ জন “পিওন? ছিল । (৩) 

লার সহিত মিলিত হওয়া অগস্ভব দেখিয়া কোর্টিন্ ১০ই জুলাই 

দিনাজপুরে আসিয়। উপনীত হইলেন। রাজা রামনাথ তখন 

ফর।নী কোর্টিন্ 

(১) 16 00952 (0901)5 ৮/৪:০ 1096 ৮৮101)012৮505 16 0010 172৮6 1)2070 

1)121)15 1071)101)291500 820 006 51000৮95761 ০০777711225) 1001 

৯0711, 957, 

71/9772/975 £725177/ 91 77 757225% £27/77772---৬01 1, ০ 221, 

১7625 72549) 01 /7227/--1. 589 (73205510951 2500 ), 

(২) ০0/7%6 2300৮ ৬111, 7১,285. 

(৩) 77722 2727%07%7727 2 7027%222, 5. 07171016129, 



৩৯৩ বাঙ্গালীর বল 
সি পা কটি রি ৯ চে -৬ লন লি চ্ ৪ লিস্ট পা পা এসির সি সটিসছি লী তিতা 

দিনাজপুরের অধিপতি। তখনও ভাহার ৫০০০ পদাতিক এবং 
কতকগুলি অশ্বারোহী ছিল। (৯) এ সকল সৈন্য কি দিনাজগ্ুর 

এবং তন্নিকটবর্তী স্থান হইতে সংগৃহীত হয় নাই ? 

দ্রিনাজপুরপতির আদেশ লইয়া বারপ্রবর কোর্টিন্ একটা দুর্গ নিম্মাণ 

করিলেন। তাহার প্রতিপত্তি দর্শনে লোকে তাহাকে “ফিরিঙ্গি রাজ।” 

বলিয়া অভিহিত করিত । কোঁটিনের ছুর্গ যখন 

প্রায় স্থরক্ষিত হহয়াছে তখন পূণিয়ার় বিদ্রোহ দেখা 

দিল। হাজির আলিখা বাজনগবা অধিকাৰ করিয়। সাহাযোর জন্য 

কোর্টিনের নিকট পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিতে লাগলেন । কো।টিনের সেন। 

না থাকিলে একপ পসাহাথ্য গ্রাথনার প্রয়োজন ছিল ন|। তিনি ২৫।৩০ 

জন মাত্র “পওন, লইয়া ঢাকা ত্যাগ করিযাছিলেন ; সুতরাং অন্রমান 

হয় যে, দুর্গ রচনা করিয়। তিনি নবাঁন সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন । এই 

নবীন সেনাদল দিনাদ্পুরের নিকটবন্ভী স্থান হইতেই সংগৃহীত 

হইয়াছিল, কারণ কোর্টিন্ যেরূপ অবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন তাহাতে 

দূর দেশ হইতে বহু অর্থ ব্যয়ে সৈন্য সংগ্রহ করিবার সুবিধা তাহার 
ছিল না! 

কোর্টিন্ বিদ্রোহীদলে যোগদান না করিয়া বঙ্গে আপিব।র জন্য 

চেষ্টিত হইলেন। এদিকে লঙ ক্লাবের আদেশে রঙ্গপুরের ফৌজদার 
কাশিম আলিখা কোর্টিন্কে ধৃত করিবার জন্য সেন! 

প্রেরণ করলেন । অশ্বারোহী ও পদাতিকে ৬০০ 

সেনা কোর্টিনের পথ রোধ করিল। শেখ ফেজুল্ল। এই যুদ্ধের নেত৷ 

হইলেন। দিনাজপুরের কাস্তনগরে কোর্টিনের সহিত ফৈজুল্লার যুদ্ধ 
আরম্ভ হইল। কোর্টিনের পত্র হইতে জানা বায় যে, তখন ৈজ্ুল্লার 

ফিরিঙ্গি রাজ। 

কাস্তনগরের যুদ্ধ 

(১) 47720727072 2678225০10০ 001-00 42 



লাল পণ্টন ৩৯১ 
শপ শিসটিলি সি উল পা তি রি 

অধীনে ৩ সহম্্র সেনা ছিল! ইহার! কি বাঙ্গালী নহে? কোর্টিন্ যখন 

দেখিলেন, সেনানায়ক ফৈজুল। কর্তৃক ধৃত হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক, 

তখন লর্ড ক্লাবের নিকট পত্র লিখিয়। আত্মসমর্পণ করিলেন । মিঃ 

স্কাফটন্ লঙ ক্লাইবেব নিকট যে পত্র লিখিঘাছিলেন (১২ই মাচ্চ, ১৭৫৮) 

তাহা হইতে জান। যা যে, এ সময়ে কোরিনের অনচবদিগের মধ্যে 

চট্টগ্রামবাসী কতকগুলি লে!ক এবং ২ জন্ পপিওন" ছিল। (১) 

নবাব সিবাজউদ্দৌলাব কাল পর্ণ হইয়া আসিতেছিল । ভাগ্যন্রোত 

অতি প্রবল বেগে তাহাকে পলাশীব কে টানিতে লাগিল । প্রত্যাবর্তন 

হারার করিতে পারেন সে শক্তি তাহাব আর ছিল না! 

মীবজাকর, জগংশেঠ, বাজবল্ল 5, ছুললভবাম, উমাচরণ, 

মাণিকটাদ প্রভৃতি সিরাজের চতুদ্দিকে গ্রপ্তরাজদ্রোহের অগ্নি প্রজলিত 

করিয়। দিলেন। কুষ্ণনগরাধিপতিব রাজা তখন সমুদ্রকুল পধান্ত বিস্তৃত 

ছিল। (২) তিনিও সেই অনলে ইন্ধন সংঘোগ করিলেন। প্ুণাব্রত- 

ধারিণী বীর রমণী মহাবাণী ভবানী-ধাহার রাজ্যের চতুঃসীম। ভ্রমণ 

করিয়া আপিতে সেকালে ৩৫ দিন সময় লাগিত- শুনিতে পাওয়া যায় 

শুধু তিনিই আীজনোচিত শঙ্খ, বলয, সিন্দর ও চীনা্বর প্রেরণ করিয়া 

মন্ত্রণা-সভায় উপস্থিত হইবার জন্য মহারাজ কৃষ্চন্দ্রেরে আমন্ত্রণের 

প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়াছিলেন ! 

সিরাজের সমাধির সকল আয়োজন যখন তাহার অজ্ঞাতে শেষ হৃইয়৷ 

গেল, তখন তিনি ৩৫০০০ পদাতিক ও ১৫০০৭ অশ্বারোহী লইয়। 

পলাশীর আতম্রকাননে শিবির সংস্থাপন করিলেন । 
পলা শী | 

মান্দ্রাজ হইতে লর্ড ক্লাইবের সহিত ১৫০০ মিপাহী৷ 
পপ পাশ এ শত শা দিশিশি » শা শি শএশ ৯ শা শপ শশা পপ -ম্প ০ শ পশিশি শশী শি ত িপাশিশ  শীদাশশীট 

(১) 21722 £/2%1727% 2% 225:47/--5, 07171010004 477 56. 

(২) ক্ষিতীশ বংশীবলী চরিত। | 



৩৯২ বাঙ্গালীর বল 
চি এস 

ও ৯০০ গোরা সন্ত আনিয়াছিল। বাঙ্গাল! হইতেও অবৈতনিক সেনা 

এবং সিপাহী সংগৃহীত হইল । যুখকালে কিঞ্চিদধিক ৩২০০ সেন! লর্ভ 
ক্লাইবের নেতৃত্বাধীনে সমবেত হইল। যুদ্ধের পূর্বের ক্লাইব একান্ত 

চিন্তিত হইলেন--“কি হয়, কি হয় রণে জয় পরাজয় ।” তিনি 

দেখিলেন_ সম্মুখে তরঙ্গভঙ্গবহুলা ভাগীরথীৰ জলোচ্ছাস--তীহ। 

অতিক্রম করিয়া রণীঞ্গনে অবতীর্ণ হওযা দুরূহ নয; কিন্ধ পর পারে 

যদি ভাগ্যবিধাত। বাম হন, তাহা হইলেত তাহার মুষ্টিমেয় সেনার 

একজনও ফিরিবে না! (১) পবে মহাসভাষ সাক্ষাদান কালে তিনি 

বলিয়াছিজ্ন-মনে হইয়াছিল, যদি পরাজিত হই তাহ! হইলে 

প্রাজয়বার্ভতাবাহী পধ্যন্তও কেহ আব থাকিবে না। (২) ক্লাইব ভাবিতে 

লাগিলেন_-“বর্তমান অবস্থায় অন্যের সাহাধা ন। লইয়া আত্মবলেই নবাব- 

শিবির আক্রমণ করিব, কি দেশীয় শক্তিব সহাযতা ন। পাওয়া পদ্যন্ত 

অপেক্ষা করিব ।৮ (৩) এই “দেশীয শক্তি” অর্থে কি বুঝিতে হইবে? 

ইহা কি শুধু মহারাষ্্র-শক্তিই স্চিত কবে, ন। বঙ্গের শভ্িশ!লী 

ভৃম্বামিবর্গের সাহায্যও স্ুচিত কবে? (9):যুদ্ধের পূর্বের ক্লাইব যে 

ধু বদ্ধমানপতির নিকট অশ্বাবোহী সেন। চাহিয়। পত্র লিখিয়াছিলেন ইসা 

বাপ জপ পি ০ 

(১) 132001-0 11] 109 & 11৮01 0৮0া চ৮])101) 1 ৮৮০১0759109 20৮9009, 

1086 09৮62 ৮/17101)১160701755 ০1011], 1001 0110 0£ 115 11006 12100 ৮/০1110 

35611001717 1460777715১ 7070 ০7122. 

(২) 1790 2. 00676 01090100, 45170 07,6 10 1/9711/7 ///৮ 15011170000 

(011 10,725 28227 : 57201 67771711722, 1772, 1১. 140. 

(৩) ৮৬120761117 001 015501) ১1102,010105 ৮10)001 2551505700) 200 

07) ০01 01) 100010, 16 0010 1)6 10001) 10 21020]. 076 [91)01), 01 

/1)০01)61 16 51)0010 ৬211 01] )911100 1)% 50106 00২ 0000২ ?-- 

১] 0010 12100], 0, 2 02225 22572762275 2১2607490০1 44. 

(৪) ০077৮550111) 1১,170. 



লাল পণ্টন ৩৯৩ 

জানিতে পার| যায়। কেবল মেজর কুটের সাক্ষ্যে (১) ও অন্মের : 

গ্রন্থে প্রকাশ যে, মহারাষ্রদদিগেব কথাই ক্লাইব তখন ভাবিতেছিলেন । 

ইহা কিঠিক? (২) 

যুদ্ধারস্ত হইল । ফবানীর কামান নবাবপক্ষে প্রথম ডাকিল। 

“লক্ষবাগ” আম্রকানন কম্পিত হইয়। উঠিল। মৃগয়ামঞ্চের পারে 
ক্লাইবেব ব্যহ রচিত হঠযাছিল। দূবে মীরজাফব, ইয়ার লতিফ এবং 

রায় ছুর্লভ অর্দচন্দ্রকাবে আতম্বন ঝেষ্টন করিতে লাগিলেন । ফরাসী 

বীব সিন্ফে এক পার্খে, অপব পার্খে বাঙ্গালী বার মোহনলাল-_ 

মব্যস্থলে বাঙ্গালী সেনাপতি মীবমদন আসন্ন বুদ্ধের জন্য প্রস্তত হইলেন । 
বনু হস্তীর পৃন্৮ সুন্দৰ কারুকাধ্যখচিত রন্তবর্ণ আস্তরণগুলি রবিকরে' 

রক্তিমচ্ছট। বিকাশ করিল-_অশ্বাবোহীর মুক্ত শাণিত রুপাণ প্রভাত- 

তপনে জলিয়! উঠিল__বৃহদায়তন নবাবী কামান বলীবন্দ কর্তৃক বাহিত 

হইয়। ঘর্ঘরনাদ সমুখিত করিল, নান। বর্ণের রাজপতাকা মৃদু পবনে 

সঞ্চ(লিত হইঘ্া ছুলিতে লাগিল। কোম্প'ন'র সেনা মনে কবিল-__ 

ইহার] দুর্নাব বৈরি । 

নবাবেব কামান প্রতিমুহর্তে গঞ্জন করিতে লাগিল”” মীরমদনের 

কানান প্রতিক্ষণে তপ্ত লৌহপিগু উদশীরণ করিতে লাগিল-_ধৃমপুণে 
গগনতল সমাচ্ছন্ন হইয| উঠিল। কোম্পানীর কামানের গোলায় 

নবাবসৈন্য ধরাশায়ী হইতে লাগিল। যুদ্ধের অবস্থ। গুরুতর দেখিয়। 

ক্ল/ইব স্থিব কবিলেন, সমস্ত দিন আম্রকাননে আত্মরক্ষ। করিয়া মধ্য রাত্রে 

নবাবশিবির আক্রমণ করিবেন | (5) 

(১) 072/০5 422/27272) [707511২61১0 0১,153, 

(২) 41/07/1775 27/25/9707 716 7777451 427717272) ৬০] 1) 2. 259. 

£৩) ১০/27/7775 2১27720075, 

(8) ০9777777৬01 11, 1১175. 



৩৯৪ বাঙ্গালীর বল 
পাস পি সি লী সচিন পা সি লং তি তি পান্টি প সি পাটির 

আকাশে আবাঢ়ের নবীন ম্ঘে সধারিত হইয়াছিল__উহ 7 ক্রমে 

ক্রমে গগন ছাইয়৷ ফেলিল। মধ্যাহে মুষলধারে বৃষ্টি নামিঘ়া মীরম্দনের! 

বারুদ ভিজাইয়া দিল, সুতরাং তাহার কামান অপেক্ষাকৃত শিথিলু ভ্ইয়! 

পড়িল! এমন সময় বিপক্ষের গোলার আঘাতে বঙ্গবীরের উরুদেশ 

ছিন্ন হইয়া গেল-_-তিনি ভূপতিত হইলেন! শোকে যখন তাহাকে 

বহিয়া আনিয়া নবাবের শিবিরে উপস্থিত করিল তখন তাহার আসন্ন 

সময় উপস্থিত হইয়াছে! অন্থান্থ সেনাপতিগণ যে যুদ্ধ করিতেছে ন। 

এই সংবাদ মাত্র নিবেদন করিতে কবিতেই মশবমদনের প্রাণবাফু বহির্গত 

হইয়া গেল ! (১) নবাব হাষ হায় করিয়। উঠিলেন। এমন ঘে খটিবে 
তাহ। ত তিনি যুদ্ধারস্তের পুর্ব রজনীতেই বুঝিতে পাবিষ।ছিলেন 7 
একাকী নিজ্জন পটমণ্ডুপে ক্ষণ গণন| করিত করিতে চিন্তায় ধখন তিনি 

আত্মহার। তখন চক্ষের সম্মুখ ্ইতেই ধুর্ত চৌর তাহার “ফরশী” লইয়। 

'প্রস্থান করিল। বিরক্ত হইয়া তিনি তখনই বলিরাছিলেন-__হায়! 

আমি না মরিত্েই কি তোমর। আমাকে মুত বলিয়। গ্রহণ 

করিলে ?? (২) 

মীরমদনের কথা কেহ আর এখন স্মরণ করে না ফরিদপুরের 

পূর্বদিকে ফরিদটোলায় তাহার ক্ষুদ্র সমাধির উপর কেহ আর বারপুজার 

অধ্য অর্পণ করে ন।। কতিপয় বর্ষ পূর্বেও এতিহামিক বেভারিজ 

সাহেব সেই সমাধি ক্ষেত্র দর্শন করিয়া লিখিয়াছিলেন-__মীরমদনই 
পলাশীক্ষেত্রের প্ররুত মুসলমান বীর | (৩) 

(১) :5122827/5 2725407 07 712%22/--1১- 6০০ (32,0£297511500) 

(২) 5£22/2/25 2725/97 9/ 7727242--0. 599 (73210820251 15007) 

(৩) 0106 1551 11050110027 10970 06 10155565 2.5 8170 019,020 20৫ 

81/0010009/519 11215 2006 10611517000 69060 10616, 906 2 চি20060152 



৯ পপির ল 

লাল পণ্টন ৩৯৫ 
চর লি লা সি পাসিলীসিওী ৯ 8৬ ৯ তি পিছ ৮ সলাত 2৯ পাস 

বঙ্গবীর ৫ মোহ; নলাল লন বিপুল রি যুদ্ধ _ করিতেছিলেন, কিন্তু 

তাহাঁকেও রণক্ষেত্র ত্যাগ করিতে হইল । আহত মোহনলাল নিতান্ত 

অনিচ্ছা! সত্বেও যখন রণভূমি ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন, তখন পশ্চিম 

গগন লোহিত রাগে রঞ্রিত হইতেছে ! তাহ।কে বাইতে দেখিয়া! সেনা- 

গণও অবিলম্বে রণে ভর্গ দিল-_-পলাশ'র ইতিহাসবিখ্যাত যুদ্ধক্ষেত্র 

নিশাব আবরণে সমাচ্ছন্ন হইয়। উঠিল । (১) শেষে ফল অত্যন্ত সমুজ্জল, 
তাই পলাশীব যুদ্ধ একটা বুহৎ ব্যাপাব বলিয়া পবিগণিত হইয়াছে ; কিন্ত 

শক্তি-পরীক্ষার মানে তুপিত করিয়। স্থবিখ্যাত এতিহাসিক ম্যালেসন এ 

যুদ্ধকে মহাযুদ্ধের গৌবব দানে অসন্মত হইয়হেন ! (২) 

মোহনলাল সমরক্ষেত্র ত্যাগ কবিলেন বটে কিন্ত সিরাজকে ত্যাগ 

করিলেন না। রাজধানীতে আসিয়। খন শুনিলেন থে, নবাব বহু অর্থ 

দান করিধাও আর নূতন সেন। সংগ্রহ করিতে পারেন নাই (৩), 

পলায়ন করিয়াছেন-.তথন তাহার সহিত মিলিত হইবার জন্য ভগবান- 

গোলার দ্রিকে অগ্রসব হইলেন । মীরজাফরের চর সিরাজকে ও তাহাকে 

256 012101)717, 21১0. 21900651711 10070) 0 ১১17১5০৮.৫)2 212045 2% 

12775727660: 115 173056101050651, 025 952 টে 5110006027৫ 

/022722%, ৬০1 ১৯01৬, 1১342, 

০. 6--1৮17 17070) 05 2 [92002৮70015 2100 01170170910 011810- 176 

$৮251702900 1111 1321551)1 01 0011017027001-117-0010107 10 0106 19017) 06 11 

12081772827 0১ 244 (০০০), 

(১) 52522745225 ০0 2৮7541১6০01 (0217£210251 150102) 

(২) /)225255 25//45 097 £%0:4--001- 151105015৮7. 

(৩) 455. 1250 15500109, 76 91)01) 01)6160 [১6 00075 ০6115 

002.511155 200. 01500100660. 12155 501015 00 009 50111615 ; ৮700 19061%60. 

1015 70000 2700. 0656650. 1011) ছা) 16 60 0611 1)00065.--962%2$ 

427277 27 227222 7১. 319, 



৩৯৬ বাঙ্গালীর বল 

ধৃত করিবার জন্য গ্রামে গ্রামে ছুটিল। বন্দীরুত মোহনলালের ধন- 

সম্পদ্ ও জীবন সমস্তই রায় দুর্লভের হস্তে শেষ হইর়! গেল_-সিরাজেক 

শোণিতধারার মুশিদাবাদের রাজপথ অনুরঞ্িত হইল ! (১) 

সেন।-পরিবেষ্টিত বিজয়ী বীর লঙ ক্লাইব পলাশীর যুদ্ধের সপ্তাহ 

মধ্যে জয়গর্বেব মুণিদাবাদে প্রবেশ করিষ।, মীরজাফবের হস্ত ধারণ 

পূর্বক তাহাকে বাঙ্গালার সিংহাসনে সংস্থাপিত কিলেন। 

বাঙ্গালার মোগল-শাসন সমাপ্ত হইল । 
পলাশীর কর্দমাক্ত ক্ষেত্রে যুদ্ধের পরদিন ঘে ব্য্যকিরণ জলিয়া উদ্ভিল, 

তাহ! এক নব্যুগেব নবীন জীবন আনিয়া দিল । মোগলের রাজদণ্ড 

তখন শিথিল-হস্ত হইতে খসিয়। পড়িয়াছে--কোম্প।নী-বাহাছুর উহ! 

তুলিয়৷ লইলেন। পলাশীর বিজয় সে দিন ভারতবর্ষে যে একটা কম্মবীর, 
অসমসাহসিক, বিদ্বান্, বৃদ্ধিষান্, শুচতৃর মভাজাতির জয়ন্তস্ত প্রোথিত 

করিয়া এদেশে নৃতন ভাব, নৃতন চিন্তাধারা, নবাঁন কম্ম প্রবাহ, অভিনব 

শাসননীতি ও অনুষ্টপূর্ব জ্ঞান-ভাগ্ার আনিয়। দিল তাহারই 

ফলে পুরাতন ভারতবধের জীর্ণ কাযা প্রতিদিন পরিবন্তিত হইয়। 

যাইতেছে । 

এ গৌরব থে শুধু ইংরাজ সৈনিকের প্রাপ্য তাহা নহে । ইহ বঙ্গ- 

বীরেরও গৌরব-কাহিনী। সেদিন যাহার লর্ড ক্লাইবের সহিত 

একত্রে রণাঙ্গনে প্রবেশ করিয়াছিল তাহাদিগের মধ্যে বাঙ্গালীর অভাব 

ছিল না। এই ৩৯ সংখ্যক সৈম্তদল পরবর্তীকালে “লাল পণ্টন” নামে 

খ্যাত হইয়াছিল । পলাশী-সমরে তাহার! বিশেষ ভাবে নিযুক্ত হইয়া- 

(১) 5695 212597/ 9/ 772%07/--, 371. 
5/62027215772517 ০/ 772/52--1১. ০০4 (32178219951 00৭ 

07775, ৬০] [1], 0১,784. 



লাল পল্টন ৩৯৭ 
লিটল ছি শসা লা 

ছিল বলিয়া আজিও তাহাদের জয়পতাকায় পলাশীর নাম লিখিত 

রহিয়াছে | (১) 

সিপাহী যুদ্বেব &ঁতিহাসিক কে এবং ম্যালেসন্ এই "লাল পণ্টনের” 

গৌরব-গীতি গাহিয়া কিয়াছেন__একদল বাঙ্গালী সিপাহী তাহাদিগের 

টা মান্দজের সহকম্মিদিগেব সহিত একত্রে পলাশীতে 

যুদ্ধ করিয়াছিল । ধাহাব। মুবোপের শ্রেষ্ট সেনাকুল 

.দেখিয়াছেন, তাহারাও অসস্কোচে বলিয়াছেন যে, বাঙ্গালী সিপাহী 

অতুতকুষ্ট যোদ্ধা । 

এইঁতিহাসিক ক্রমেৰ “বেঙ্গল আম্মির” ইতিহাস অবলম্বনে কেহ কেহ 

কহিয়। থাকেন যে, উদ্ধৃত উক্তি নিভরযোগ্য নভে, কারণ ম্যালেসন্ 

অন্তকথ! প্রসঙ্গে বিশেষ বিচার ন। করিয়াই বাঙ্গালী সৈন্য সম্বন্ধে উক্ত 

অভিমত প্রচাব কবিযাছেন-__“বেঙ্গল আম্মির” আলোচনা করিয়। উহা 

বলেন নাই! কর্ণেল ক্রম্ “বেঙ্গল আম্মিকই ইতিভাম রচনা করিয়! 

কহিয়াছেন যে, বাঙ্গালী সৈন্ভ লর্ড ক্লাইবের অধীনে যুদ্ধ করে নাই! 

স্থতরাং ক্রমই প্রামান্ত । (২) কিন্তু ক্রমের উক্তিই প্রকৃত প্রস্তাবে 

কোন নির্ভবযোগা প্রঘ/ণের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে-পারিপার্থ্িক অবস্থ। 

(১) 1150 25 07010 001000112015 11৮60 00 0১6 390 ২০প1006 

5101) 5111] 1)৩৮ান 01715 13701005086 11112 01 20১1,8597557) 200. 006 

[00160 াস২1711051 1ঘ1)19--07571 64115 ০1//4 77/7775/ 4477/2)/১ 1, 109 

সিরাজউদ্দৌল।--্বগাঁয় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়--৩৭৯ পৃষ্টা।। 

(২) [৮25 601) 90018 1000 (0৬617000078 00100 006 110100%019) 

8107 03010 10111001700 05067007,1)05 0১70 0১0 ১5190001) ৮8911008062 2200 

11 (156 001195 01767), 27১0 ১1১5০16701১ 121১0 71) 00 219081 ০2108৮৮ 
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৩৯৮ বাঙ্গালীর বল 

এবং অন্যান্য এতিহাসিকদিগের অভিমত তাহার উক্তির সমর্থন করে ন1। 

ম্যালেসন্ কৃত লর্ড ক্লাইবের জীবনী আলোচন। করিলে দেখা যাইবে 

যে, যে সকল উপাদান সংগ্রহ করিয়া কর্ণেল ক্রম্ তাহার পুস্তক রচনা 

করিয়াছিলেন তাহার প্রতোকটাই ম্যালেমন্ নিজে 

পরীক্ষ। করিয়াছিলেন এবং আবশ্যক মত কতকগুলি 

ব্যরহারও করিয়াছিলেন । (১) ক্রমেব ইতিহাস রুচিত হইবার পর 

ম্যালেসন্ সিপাহী-যুদ্ধের ইতিহাস লিখিয়াছিলেন। ক্রম্ ম্যালেসনের 

পরম বন্ধু ছিলেন, স্্তরাং ইহাই অন্ঠমান ভয় যে, বন্ধু ক্রমের উক্তির 

প্রতিবাদ ম্বরূপেই ম্যালেসন্ বঙ্গ-সৈন্যের জয় গান গাহিয়াছেন। কর্ণেল 

ম্যাবেসনের ন্যায় একজন ও ৪ বিচক্ষণ এতিহাসিকের উক্তিকে 

সহসা অপ্রামান্ত বল। চলে না| দেখা ষঃইতেছে যে, ভিন্ন ভিন্ন সময়েও 

ভিন্ন ভিন্ন নিরপেক্ষ এতিহাসিক ম্যালেসনেব স্তায় একই অভিমত প্রকাশ 

করিয়া গিয়াছেন। 

লাল পণ্টনের' নাম এখন লোকে বিস্বাত হইয়াছে বটে কিন্তু তাহার 

কীন্তিকাহিনী বিশ্বৃত হইবার নহে । সেকালে লাল পল্টন 01285 

11 [01015 বলিয়া পরিচিত ছিল। ইংবাঁজ-প্রতিষ্ঠার উষায় লাল 

পল্টনের হৃদযশোণিতেই শিলা-বিন্তাস করিয়া যে 

বি কীন্তিসীধ নিম্মিত তইউয়াছিল, এখন তাহা শত স্বর্ণ 

চুড়ায় স্বশোভিত হইয়াছে । এখনও ধাহার। র[জকাধ্যে প্রাণপাত করি- 

তেছেন, গবর্ণমেণ্টের গুরণান্ত গ্রাহিতা তাভাদের জন্য রাঁজসম্মান ও জায়- 

গীরের ব্যবস্থা করিতেছে । সেক।লের ইতিহাস আলোচন। করিলেও দেখ! 

কর্ণেল ম্যালেসন্ 

শপ ০৮ পাটি পাটি এপ শশা শিট তি ৩ চা 22 

(১) 09101006] 13190006৮75 10205 1100101205 চা00 ৮21060 0016110..,.5, 

[79 1920 001190690. 21) 10011077005 17055 016 10)16117]15-,555, [10756 5991 

9110 10200190 000100,.১,,, 

ও »1%9115501)5 7,070 02122 : 115906, 



লাল পল্টন ৩৯৯- 
শিস পাটি শা? শি পিসী 

ফাইবে যে, যে সকল বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলমান লাল পণ্টনে যোগ দিয় 
ইতরাজশক্তিকে বাঙ্গালায় ও ভারতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, কোম্পানী 

বাহাছুর তাহাদিগের অনেকের জন্য জায়গীরের ব্যবস্থ। করিয়াছিলেন । সে. 

জায়গীর তত্কালে “উৎলিশ” নামে পরিচিত ছিল । (১) মালদহের কাঁলে- 

কঈরীর দপ্টর আজিও উহার পরিচঘ প্রদান করিয়া থাকে । যাহার। ইংলিশ 
লাভ করিয়াছিল তাহার। বাঙ্গ'লী--অন্য দেশের লোক ছিল না। 

পলাশীর যুদ্ধেব পঞ্চদশ বর্ম মাত্র পরে ঘে গ্রন্থেব দ্বিতীয় সংস্করণ 
প্রকাশিত হইযাছিল, বাঙ্গালার সেই ইতিহাসে এঁতিহাসিক বোল্টস্ 

বলিয়।ছেন-__বাঙ্গালীরাই আমাদের ভারতীয় যুদ্ধে 
অস্ত্র ধারণ কবে; অনেক যুদ্ধ শুধু তাহারাই করিয়াছে 

_গোর। সৈম্কে একবাবও বন্দুক ছু'ড়িতে হয় নাই ! বঙ্গসৈন্ বহুবার 
দেখাইয়াছে যে, বাক্তিগত সাহসিকতায় তাহার! গোরা-সৈম্ত অপেক্ষ। 

কোন অংশে হীন নহে । (২) 

বাঙ্গালীর এই বাঁরকীন্তি বিশপ হেবার প্রমুখ প্রতীচা পুরোহিতের 

প্রশস্তি-পত্রে পরিস্ফুট হইয়া, স্বদেশে ও বিদেশে নিয্বোদ্ধত রূপে 

সুপরিচিত হইয়া! রহিয়াছে--আমি অনেক স্থানে 

শুনিরাছি যে, সমগ্র ভারতবর্ষে বাঙ্গালীবাই সর্বব- 
পেক্ষা ভীরু বলিয়৷ পরিচিত । কতকটা এই কলঙ্কের জন্য এবং কতকট। 

এতিহ।দিক বৌল্টস্ 

বিশপ হেবার 

শা টি শি সপ্ত ০০ সস সপেপশপাশ সি শেল এ শিস লা ০৫০ 

(১) গৌড়তন্ত্_ স্বর্গীয় অক্ষয়কুম[র মৈত্রেয়__বঙ্গদর্শন, কান্তিক, ১৩১৫ সাল। 

(২) 772 501 220 71716271227 ১০০৫৮17৮215 772671026 722272- 

77611 07217772702) 91 £%4. 741/265 (27727156] 1569720 %%6/ £%2% 

(৮72 1956 2/2777 92122125270 17712 ০4772717727. 02/£৫5 ৮ 2/%20% 2%2)/ 

/206 527)22:7772251 072 22271014661 52720 77//5721 02271277726 2) 07 

75141016602 ৮995, 1০ 2//07/ £/%2)7 22১ 2% 77251 224459%55 5142/7% 

£7%217152125 20 28201 27762707271 1627$070/ ০০%47222--29%5 ০9%522276- 

27075 072 777074 44109275 : 7/72196. 



৪০০ £ বাঙ্গালীর বল 

৮০৯৮/৫৯৩ অিলাসিভাছি তত সি ৯৯ তর সি ছি ৫৯ ০৯৪ ল নম ৪৯ তি সি লাস 

তাহাদের অপেক্ষাকৃত ₹ অসামরিক আকারের জন্য, বেহার এবং তত 

প্রদেশ হইতেই সিপাহী সৈন্য সংগৃহীত হইয়া আসিতেছে । কিন্তু লর্ড 

ক্লাইবের যে মুষ্টিমেয় সেনা অসাধ্য সাধন করিয়াছিল, তাহার। প্রধানত: 

বঙ্গদেশ হইতেই সংগৃহীত হইয়াছিল । (১) 

স্থবিখ্যাত এঁতিহাসিক ওয়াল্টার হামিল্টন বলিয়াছেন-_বাঙ্গালীরা 

ভীরু ও দুর্বল বলিয়া কথিত। কিন্তু ইহ| বিস্থৃত হইলে চন্িবে ন| 

যে, আমাদের (ইংরাজেব ) ভারতাগমনের 

প্রথম যুগে কেবল ইহাদের দ্বারাই আমাদের 

অনেকগুলি বাহিনী ' গঠিত হইরাছিল। বাঙ্গালী সৈনিক তন 
সাহস ও কশ্মতৎপরতার সবিশেষ পরিচয় প্রদান কবিযাছিল। (২) 

ওয়াল্টা'র হা।মিল্টন্ 

লি ২০ শপ 
শপ 

(১) 7 71767277220 14770275100 176)171 7710711” 717712/5 1162 1%৫ 

19671262572 722774ল2 15 %6 8724/৫5/ 07701177425 751 47107671772 2/77% 

72711 028277079 1%25 ৮2445170275 17201790771)” 20 ৮/1০2৮ 2/2720% ১7৪০১ 22 

১200) 27252771275 2751 20605 7507742:2%% 77%7772 27612772710 2 /1/7 

27021272025 ১:72 44 271//2 07777] 811 20//20% 7077 64122 %70 5214 

61070775205 72252 6/%22777/17/7)72 /9271474. 

27252 4220০? : £722477/97/177771) 0/2/, £ 77. 

(২) 712 72726 27277217০56 72 27127211) 5/24777421/5261 05. 77145571114- 

71/27/7021 2710 00287704)7 22/ ৫ ১9147 719 0৫ /97:79//27% £//0% 47 27 0771 

17106 ০07 0%%7 77117147707 17502717297 27020 £%207 22/71756 27/727% 70771124 

5£512727 0 ০£4৮ 02122129915 27102 22512715425//24£ 41271521725 0 87251212924 

20/222 5912:275---4 (০7510112622, ও /4/25£204/ 42510 £715/95201/ /)৫507%- 

1208 07 77072 ::17711/2% 27297121407, 1792 2. 22, 95. 

০. 7 ৪ %%0300 0707 5৫80) 0050019১1600 06 0) 060])16 15 

10010111186 2৮70 21) 11)000107 0909- 

£[5 (0617 10105510005 5০ 11000010711] ড1]1 10009006 %০0 6০ (৬০ 

[361722115 51100 102৮8001706 ৮৮10) 006 00151081500 (5৮ 00216৫ 

৪00৮০ 1116 2100 01)6% ৮/615 85 ৮611-1)1019010101)60 25 8]1. 0176) 51771150 

0010) 378]] 5021016 1150012610015) 47 265 2/22% %2 22%22/5 4/৫£ 



লাল পণ্টন ৪০৬ 

উল্লিখিত মন্তবাগুলি পাঠ করিলে ইহাই মনে হইবে যে, কর্ণেল ক্রম্ 

তাহার গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা পধ্যন্ত জীবিত থাকিলে আপন 

অভিমত পরিবর্তন'করিঘা ম্যালেমন্ প্রভৃতির সাহত একমত হইতেন। 

0//06 £77772%7241125 ০০707/25410070 05 ৮ পাটি ৮1660170010] 

2110 570৩ 06 (10011) “00 0161 810 1)1)5১1000-2100 5017৮ 01১10 

10101 701)0১0131501৮0 2000 115. 4৬518070005 716 7972/ 27০77২7/25 

1), 701১ 26, 71010, 

উনবিংশ শতকেব প্রথম ভাগে অনেবগুলি রাজকর্নুতারী 'সাক ইট জজ' নামে পরিচিত 

ছিলেন এবং বাঙ্গালার নানাস্থান পরিদর্শন করিতেন; প্রধান প্রধান নগরে অস্থায়ী 

বিচারশ।ল1 বনাইয়া তাকাবা বিগার কবিতেন । গবর্ণমেন্ট ইাাহাদিগকে কতকগুলি প্রশ্ন 

করিয।ছিলেন। জজেব1 বান্ভিগনভ অভিজ্ঞত] হত সেই সকল প্রশ্েব যে উত্তর 

নিয়াছিলেন ত1হাতিও বাঙ্গালীর বীরব্রতের আন্রান্ত প্রমাণ বর্তমান আছে। পু 

মেদিনীপুর হইতে 'নাকু ইট জ্গ' যিট।ব এইচ. কি লিখিয়।ছিলেন ?--717৩10 15 
11165 2৮5 01১০৮১1076১ 2৮ ৮61৮ 1710010180905 02755 01 10000109৬01 0711075, 

1861৬ 0 ১০৮০৩ 0119017110৮ ১৭1)1,0) ছ)00 000৮ তা) 266 5001)51১001106,,, 

১১১৯0) 000৮0100070 126201৮ 015011)80]15]1)11015011 75 2 ১০10107, 007 159 

। 8] 110৮৬21775৮ 10)70/72 710701514০1 41 511201717১1 2 7/7107/4/2/0 

11//75 727769 2৫677 11/0 1702170]' 7 7%075$52//072 40 27252 %4771.742. 

১17107:1517//700 25717 21417574/71125£111য) উন্নত 006 3০0), 

1৮001 0892. 

তৃতীয় জজ মিষ্টার জেণ্স্ &.য়াট বারাণনী হইতে লিখিয়াছিলেন 2227” ৭7০ 
//171/. $০ 7/111711) 0/ 10 27271 1425 (602927 ৫5) ৫৭1701) ৫7০ 72772527712), 

51772711/6)767) 1//07 06 0157 0177)” 1/৮)/9 01 ০777 77227701770 25107052101 

1717105 2)7/77211, /0771221 56512702০01 ০৮৫৮ &7///0715 271 42544715125/20 

///2771 ০1025 05 07145120710 0707226 59772 /1৬ 2৯/1/17773742/7/022 : 

£১৮710172$) 2/০ 511 /'2071/0701) 2০৩. 

এই সেদিনও (২৮ জানুয়াবী, ১৯৩৮) বেঙ্গল কাউন্সিলে বক্তা প্রসঙ্গে বল। 
হইয়।ছে ৮70 ১7 1)20 073 13017501605 ৮01০ 97501091)10 1)1)১১1০8]]5 

0) 0701116্ 001] চিয519 1015 (11010) 107100520/582/56 ০ 

211. জা 13. ৩17101৬3015 30751 00900011 0 280 ৯000৮, 

1)38.--]116 এ১৬])10 13221 1১000, 02, ছামা25 2902 1938, 

২৬ 



৪০২ বাক্জালীর বল 

পলাশীর যুদ্ধকালে কিঞ্চিদধিক ৩২০ সৈন্য লর্ড ক্লাবের নেতৃত্ব।- 
ধীনে যুদ্ধক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়াছিল। ইহাদিগের মধ্যে ২১০০ 

জন সিপাহী, ২০০ এদেশীয় প্ত,গীজ, ৭৫০ গোর! পদাতিক, ১ | 

গোরা গোলন্দাজ, ৫০ জন গোর। নাবিক ও কয়েকজন এ দেশীয় 

লক্কর ছিল। 

এই ২১০০ সিপাহীর মধ্যে বাঙ্গালী সৈন্য ছিল কিন। তাহ। লইয়া 

মতভেদ আছে । কলিকাতার অবরোধ কালে বিপুল নবাব-বাহিনীর 

সম্মুখে তিচিতে না পাবিয়া গবর্ণর ড্রেক প্রভতি 
গোবাগণ ও টোপাস্ বা এদেশীয় পরগীজ 

ভলান্টিরাবগণ যেরূপে পলায়নপর হইয়াছিল, ১৫০০ হিন্দু বন্দুকধাবা 
[ বাঙ্গালী ] সৈশ্যিগেবও কতক কতক তেমনি পলায়ন করিয়াছিল ! 

যুদ্ধের তৃতীয় দিনেও কলিকাতার ছুর্গ মধ্যে যে ১৯০ জন যোদ্ধপুরুষ 

দেখা গিয়াছিল, তাভাদিগেব মধ্যে ভলান্টিবারও ঘেমন ছিল, বেতনভেগগী 
সিপাহীও তেমনি ছিল | (১) স্ৃতবাং দেখ| যাইতেছে যে, এতিহাসিক 

য়ার্টেব অভিমত (২)ঠিক নহে । সকল গোরা পলায় নাই, সকল 

সিপাহীও পলায় নাই ! 

ফল্তায় শিক্ষাল[ভ 

[২5001701,-,১, [৮০ (01001927165 01 (0927 170) 10401795017 1715011 
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লাল পণ্টন ৪০৩ 
শাসিত ৩ প্লাস সত স্পা সিসিক 

কলিকাতা! অবরুদ্ধ হইলে পলায়ন করা সত্বেও, লর্ড ক্লাইব যদি 

মান্দ্রাজ হইতে আসিয়। সেই সকল পলারিত গোরা ও এ দেশীয় পর্তগীজ 

৫সন্তদিগকে নৃতন 'করিয়। কু5-কাওয়াজ শিক্ষা দিয়া পলাশীর যৃদ্ধের জন্য 

প্রস্তুত করিয়। লইতে দ্বিধা বোধ না করিয়। থাকেন, তাহ। হইলে সেই 

একই অপরাধে অপরাধী "সপাহী+ সৈম্/দিগকে কর্মচ্যুত করিয়া, নৃতন 
সিপাহী গ্রহণ কর! সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। পলাশীর যুদ্ধের বহু পূর্ব 

গ্রত্যেক কোম্পানীতে ২০ জন করিয়া! “কালো মৈনিক” থকিত। 

ইহারা যুদ্ধ করিত--দোভাষীর কার্ধযাও কবিত। (১) কোম্পানী 

বাহাদুরের বাঙ্গালার বাণিজ্য বাঙ্গালীর সহিতই চলিত, স্থৃতরাৎ দোভাষী 

বাঙ্গালী থাকাই সম্ভব বলি! মনে হয়। ইহা ১৭১৯ খৃষ্টাবঝের কথ।। 

কোম্পানী-বাহাছুব যেমন পববরন্ভতীকালে টোপাস্দিগকেও ( এদেশীয় 

পর্তগীজ) গ্রহণ করিতেন তেমনি ফোট উইলিগ্গমের নিকটবর্তী স্থান 

হইতেও সৈন্য গৃহীত হইত । ইহার! কি বাঙ্গালী ছিলন।? কোন কোন 

সরকারি পত্রে ইহারা “০0১০৮ [১০০01০” বলিয়। পবিচিত। (২) 
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৪০৪ বাঙ্গালীর বল 
পা লাম 

পলাশীব যুদ্ধেব পূর্বেব বাঙ্গালীর শৌধ্য বীযা কিরূপ ছিল, মান্দ্রাজ 
ইতে বাঙ্গালা আসিয়া স্থচতুর লঙ ক্লাব সে সংবাদ নিশ্চয়ই সংগ্রহ 

করিয়াছিলেন; নবাব আলপিবদ্ধীব বাঙ্গালা 

সেনাপতি ও সৈনিকের ইতিহ।স তাহার অপরিচিত 

ছিল বলিয়া বোধ হয় নাঁ, মসীজাবী শ্যামজুন্দবের অদ্ভুত কামান- 

চালনার কাহিনী ক্রাইব অবশ্যহ কপিকাতাধ আসিঘ। শুনিয়াছিলেন। 

স্বতরাৎ বাঙ্গালীকে বাদ দিযা শুধু বিহাব 9 উত্তবাঞ্চল হইতে সৈম্ত 

-্খে 

গলাশীর যুদ্ধের পূর্বে 

লা 

গ্রহের দুরূহ চেষ্টা ক্লাইব পেন করিবেন তাহ বুবিতে পাবা যায় ন।। 

তপুবেবই ক /৮/ - ম্মশাল।পগ্ুলি রঙ্গাল সিন কৌম্পানী-বাহাদ্ুব গ্ানীয় 

রক্ষীসৈন্ত নিযুক্ত করিয়াছিলেন | উত।দিগকে উপযুক্ত রূপে শিক্ষা না 
দিয়। অকারণে কম্ম হইতে অবনস্ব প্রদান কব। হইয়াছিল এরূপ অন্থমান 

করিবার কারণ নাই; বরং আমর! দেখিতে পাউ, পববভীক!লে থে 

সকল স্থানীয়-সৈন্ত কোম্পানী বাহ।ছুবের প্সবন্ধ টৈম্থা মাছে পবিচিত 

হইয়াছিল, তাহাদিগকে দিনাজপুবে যুদ্ধবিদ্য। শিক্ষা দেওয়ার বাবস্থা! কর। 

হইয়াছিল । 

পলাশীর যুদ্ধের প্রাক্কালে দিলীর অবস্থা শেটনীয় হইঘাছিল। সম্রাট 
ক্রীড়াকন্দুকের ন্যায় এক এক বার এক এক শক্তি আশ্রঘ লইতেছিলেন। 
তখন চারিদিকে ঘোবতর বিশ্রঙ্খল|:9 অরংজকত। বিরাজ করিতেছিল। 

সেই সময়ে যুগধম্মের প্রভাবে অন্ুপ্রাণিত হইথ। যুদ্ধন্যবসাধিগণ বঙ্গে, 

বিহারে ও দ্রাঞ্িণাত্যে ভ্রমণ করিষা বেডাইতেছিল বলিয়া কোন কোন 
এতিহাসিক কহিয। থাকেন। বাঙ্গালীর উপর যে সেই ঘুগধন্ম প্রভাব 

বিস্তার করে নাই, এরূপ অন্তমান অসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। হেষ্টিংদের 
আমলেও যে চট্টগ্রামনিবাসী বঙ্গসৈন্য কোম্পানীর অধীনে কন্ম করিত 
এবং অবসর প্রাপ্ত হইয়াছিল, সরকারি দণ্ধর সন্ধান করিলে সে প্রমাণ 

পাওয়। যাইবে। 



লাল পল্টন ৪০৫ 

পলাশীর য যুদ্ধের অব্যবহিত পর ১৭৫৯ খুষ্টাব্দে যখন গলন্দাজপ্িগের 

সহিত কোম্পানী-বাহাছুরেব গোলযোগ আরস্ত হইয়াছিল তখন সাত- 

খনি এলন্দ।জ-অর্ণবপোতে ৭০০ শত 

পদ[তিক ও ৮০০ শত মালয সৈন্য আসিয়া উপনীত 

হইল | চুঁচডার তখন ১৫০ যুরোপীর গোলন্দাজ এবং 

বহু সংখাক সিপাহী ছিল। গুলন্দাজগণ এই সময়ে বাঙ্গালায় নূতন লোক 

লইয়' সেনাদল গঠিত করিবাব জন্য বাস্ত ছিল । (১) এই নুতন লোকের 

মধ্যে কি বাঙ্গালী থকার সন্তাবন। ছিল না? ইহার দুই বংসর পর্বেবেইত 

অ।মর। দেখিতে পাউ যে, বাঙ্গালায় ওলন্দাজদিগেব সৈন্যসংখ্য। ৭৮ জনের 

অধিক ছিল না । (২) নবাব সিবাজউদ্দৌল। ঘখন ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাত। 

অবরোধ করেন তখন এই কারণেই তাভার। নিরপেক্ষ থাকিতে বাধ্য 

ভইঘাছিল । বার্গাল। ভইতে টসন্ত না লইলে ছুই বংসরেব মধো কিব্ধপে 

তাহাদের বন্ত দেশীয় সেন। সংগৃহীত হইয়াছিল তাহা বুঝিতে পারা যায় ন।। 

মালফ তইতে মাত্র ৮০০ সিপাহী আমিধাছিল ! সেকালের রাজনৈতিক 

অবস্থাও আমাদের বিশেষরূপে বিবেচন। করা প্রয়োজন । ওলন্দাজ, 

ফরাসী, ইতবাজ-কোম্পানী, টাক এবং দিল্লীর ক্রীডাপুন্তল সম্রাট 

সকলেরই তখন ৫সন্তের প্রয়োজন ছিল । আপন আপন এক্তি প্রতিষ্ঠিত 

করিবাব জন্য তখন রি য্থাসম্তব বলসঞ্চৰ করিতে হইয়াছিল । 

ন্ততরাং ইহাই অনুমান হয় যে, যাহার! থে স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন, 

তাভারা তথ হইতে ব| নিকটবত্তী স্থান হইতেই অধিক পেন। সংগ্রহ 

কবিতে যত্রবান্ ছিলেন। পেশাদার সৈনিকের তখন চাকুরির অভাব 

ওলনাাভবণিক ও 

বজগ-সৈ্ 
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৪০৬ বাঙ্গালীর বল 
শি পি লা পা লি সিল সি পিসি পিসি আসি সি সি লিস্ট লাস জাস্ট লী ৮ স্ছ পা এলি সি প্িটি 

ছিল না। বঙ্গদেশে না আপিলেও সাটের অধীনে নিষু হইবার 

স্থযোগ তাহাদের ছিল! দিনাজপুরের রাজা, রংপুরের ফৌজদার, ফরাসী 

কোর্টিন্, চু'চুড়ার ওলন্দাজ, কলিকাতার কোম্পানীবাহাদুর, বদ্ধমানের 
অধীশ্বর, বীরভূমির নৃপতি প্রভৃতি সকলেরই একালে বহু সৈন্য ছিল। 

ইহারা সকলেই কি বঙ্গের বাহির হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিব'র আয়ো- 
জনেই ব্যস্ত ছিলেন? শুধু বঙ্গেব বাহিব হইতে যোদ্ধপুরুষগণ 
আসিয়াই কি ইহাদের বলবুদ্ধি করিয়াছিল? একালের ন্যায় সেকালে 

গমনাগমনের স্থবিধ। ছিল না । সুতরাং দুব স্থান হইতে সেন। সংগ্রহ 

করিয়! শক্তিসঞ্চয় কর! সেকালে অত্যন্থ দুরূহ ছিল । এরূপ অন্মান কি 

সঙ্গত হইবে যে, সে সময় বঙ্গের বাহির হইতে পঙ্গপালের ন্যায় ঘোদ্ধ- 
পুরুষগণ আসিয়া! বাঙ্গালাব গ্রামে গ্রামে, নগরে নগবে কন্ম প্রার্থীরূপে ভ্রমণ 

করিয়া বেড়াইত-_স্তরাং বঙ্গে থাকিঘাই বিন| আয়াসে যথেষ্ট বিদেশী 

সেন! সংগৃহীত হইতে পারিত ? 

পলাশীর যুদ্ধের পর চারি বর্ষ মধ্যেই (১৭৬০) কোম্পানী বাহাদুরের 

সহিত বদ্ধমানরাজের যে মুদ্ধ ঘটিয়।ছিল তাহাতে কোম্পানীর ২০০ 

সিপাহী পরাজিত হইয়াছিল । বীরভূমি ও বিঝু- 
পুরের রাজ! মিলিত হইয়৷ সেই বত্সরেই ১০।১৫ 

সহত্ম সৈন্য সংগ্রহ পূর্ববক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। সংবাদ 

পাইবামাত্র মেজর হোয়াইট সসৈন্তে অগ্রসর হইয়। এই মিলিত-বাহিনী 

পরাভূত করিয়াছিলেন। দামোদরতীরে সঙ্ঘটগে।ল। নামক স্থানে এই 
সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল বলিয়া কথিত হয। (১) 

সঙ্বউগ্রোলার যুদ্ধ 

এই ঘটনার প্রায় ত্রিশ বৎসর পর দেখিতে পাই যে, বদ্ধমানের 

(১) 27//72/67% 2725£ 5 0০৫৮-65 325. 



| ঘল পল্টন ৪০৭ 

কালেক্টর সাহেব নিজের দায়ীত্বে একদল মেন। রক্ষা করিতে বাধ্য হইনা- 

ছিলেন। এই পেনাদলে ৭৭ জন সৈন্য ছিল। 

সেকালের দস্জ্যুগণ যেরূপ বহুসংখ্যক অনুচর রক্ষা 

করিত্ত তাহা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। জীবন নামক একজন দস্থ্যর 

৪০০ অস্ত্রধারী অন্ুচর ছিল বলিয়া কথিত হয়। এইরূপ দস্থ্যদিগকে 

দমন করিবার জন্য সেকালে যুদ্ধ করিবার প্রয়োজন হইত-_-সে সকল 

যুদ্ধে হাউইজার কামান ও এক ব্যাটালিরান দৈন্যেরও আবশকত। অনুভূত 

হইত! (১) যশোহরেব কাহিনীতে দেখিতে পাই, ১৭৮৩ খ্রীষ্টান 

৩০০০ লোক সমবেত হইয়া লুগনে নিযুক্ত হইয়াছিল। মেদিনীপুর ও 

বারভূমির ইতিহাসও এইরূপ কাহিনীতে পরিপূর্ণ । (২) অধুনা 

নড়াইলের ভূম্বমিগণ বঙ্গে বিখ্যাত ; কিন্তু ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ হেন্কেল্ 

যখন যশোহরের কর্তা ছিল্নে তখন নড়াইল-ভূম্বামিদিগের পূর্বপুরুষ 

তাহার নিকট দস্থ্য ও শান্তিভগ্গকারী বলিয়! প্রচারিত হইলেন। মিঃ 

হেন্কেলের আদেশে কতকপগ্তলি সিপাহী তাহাকে ধৃত করিবার জন্য 

অগ্রসর হইল। কালীশস্করেব পঞ্চদশ শত অন্চর ছিল । তিনি তাহা- 

দিগকে লইয়া রণে অবতীর্ণ হইলেন। তিন ঘণ্টা পধ্যন্ত যুদ্ধের পর 
কোম্পানীর শিক্ষিত সিপাহী সেন। পরাজিত হইয়া প্রত্যাগমন করিতে 

বাধ্য হইল । (৩) এই সকল ব্যাপার সেকালের ইতিহাসে অর্ধ-সামরিক 
অভিযান রূপে পরিচিত হুইরাছিল। (9) 

দন্থ্য দমন 

(১) 79%77204% 2975: 078৮7013573, 

(১) ৮2127215717 27)15/ : 005.--01১0)- 35740. 

70176121471 79151: ০.0, 87, 

(৩) 25075 /9254 : 0৮৮0, 20. 

(8৪) ৬%1)০1) 2 09,015 00011720, 072 105651162,0101) 0010915160. 01)16- 

15 11) 0011011)6 01) 0170 02,00115 00 09611 1)010065 7 2100. 2.5 106৮ 161150 



৪০৮ বাঙ্গালীর বল 
লা 

১৭৫৭ শ্বীন্টাবধে পলাশী-প্র।ঙ্গণে ইংরাজের বে কামান গঞ্জন করিতে 

আরম্ত করি্নাছিল, বাঙ্গালায় অনেক দিন পথ্যন্ত তাহা নীরব হযু 

নাই ' নবাব মীরজাফর তাহার গঞ্জনে অভিনন্দিত 

হইয় বাঙ্গালাব মননদে উপবিষ্ট হইলেন--আবার 

তাহারই গঞ্জনে ভীত হইয়। একদিন রাঁজদণ্ড মীরকাশেমের হস্তে অর্পণ 

করিতে বাধ্য পান | (১) ন্বীন সম্রাট শাহ আলম সে কাশান- 

নিনাদ শুনিয়। পলায়ন করিলেন ' অবশেষে নবাব মীরকাশেমও বক্স।ব 

যুদ্ধের পর্ব দিন একটা ভগ্রপাদ হস্তিনী পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া শিবির 

পরিত্যাগ করিলেন এবং দিল্লী ও আগ্রার মধ্যবন্তী কোন স্থানে জীর্ণ- 

কুটার মধ্যে দারিড্রাদুঃখপীডিত হইয। ভগ্রজ্দখে তষ্টত্যাগ করিলেন । এ 

সকল পুরাতন কাহিনী কাহারও অবিদিত না 

পল|শীর যুদ্ধের পর 

৩৪] | 

পলাশীর পরেও দেখিতে পাই বিহারের রাজ। রামনারায়ণকে বশ 

করিবার জন্য দশ সহম্র সৈন্যের নায়করূপে দুলভিরাম, পঞ্চাশ সহশেব 

নেতৃত্ব লইয়। নবাব মীরজাফর এবং সদলে লর্ড ক্রাইব গমন 

করিয়াছিলেন । সেনাদলে বাঙ্গালার বার্দালী ন। থাকিলে তীহার। এত 

সৈম্ত কোথায় পাইয়াছিলেন ? 

তখনও মেদিনীপুর শক্তি * সম্পদে গব্বিত, বীরভূমি তখন বার- 

ভূবন বটে কিন্ত প্রায় বারশূন্য ' তাহার মুসলমান পতি আসদ্-জম!ন্ 

খ! তখনও বিংশতি সহশ্র পদাতিক ও পঞ্চসহত্র অশ্বাবোহী লইয়। 

কড়েয়ার নিক্টবন্তী কোন স্ব!নে পরিথ। খনন করিয়া, নবীন মর- 

[21167 011)01) 00617572757 0১) 00১07) 076 50076৫0% 0৫ 001 1)00096- 

01115, 015 ৮৮2৮5 51100101521 97/752-77121/777)। ৫7//6///077--7//2/1761 /95/. 

0025. 1১, 42, 

(১) 27/7/27221 0722227 97 47774 : ৬০]. 1৬, 7১, 916, 

৬৮051 ০05 £277/52 2 ৬০01510০111 



লাল পণ্টন ৪০৯ 
গাছ 

কাশেমের গোলন্দাজপতি গুগিন খ। ও মেজর ইয়র্কের সহিত যুদ্ধ করিবার 
জন্য প্রস্তুত হইতে সমর্থ ভইয়াছিলেন। 

মারকাশেম সে সমযে যে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন তাহারই ফলে 

সেনাসংঙ্গার করিব।র বাসন। তাহ।ব হৃদযে বলবতী হইল । তিনি সমুন্নত 
যান উউরোীন্র গ্রথায় ৪ গঠন কবিতে আন্ত 

সৈ্ সংস্কাবা. কবিলেন। মুঙ্গেবের ছুর্গমধো সুদক্ষ শিল্পিগণ তখন 

নানাবিধ কামান, বন্দুক ও অন্্াদি গঠন করিয। 

নবাবেব অন্ত্রাগার পণ করিতে লাগিল । এই সকল কামান কোম্পানীর 

কামান অপেক্ষা হীন ছিল ন।। (১) তখনও দেখিতে পাই নবাবের 

সেনাদলে বাঙ্গালী হিন্দু সেনাপতিব পদগৌববে ভূষিত ছিলেন । 

১৭৬৩ গ্রীষ্টাব্দের ১ল। জুলাই বাঙ্গালী দৌঁজদাব রামনিধি মীর- 

কঞেমের তিন সহম্ত্র অশ্বারোহী ও পদাতিক সেনার নেতৃত্র লইয়া 

ূ কোম্পানী-বাহাদুরের সহিত যে যুদ্ধে লিপ্ধ হইয়া” 
বঙ্গ।লী ফৌজদার | 

বামনিধি ছিলেন, তাহ।| বাঙ্গানার ইতিহাসে মাঞ্জির যুদ্ধ নামে 

ক্পরিচিত । গএচলিত বাঙ্গালার ইতিহাসে বঙ্গবীর 

রামনিধির উল্লেখ ন। থাকিলেও জনৈক ইউরোগীঘ চিকিৎসকের ১৭৬৩ 

শ্ীগ্ান্দের রোজনীমচাধ এবং মুতাক্ষবীণে বামনিধির উল্লেখ দেখিতে 

পাওয়। যায়। (২) 

(১) 171051001)1 17) 11 00100555106 04 ঘা) সত (015017290 00653 

1001) 506 0]) 21086 0010৮ 0) 0751001 0201701)১ 1৮00 05 01001 

1১৬10611010 (1 5117) চাটা 00575 ১6]751০000010 75 

2017৮ ৮৮110] 09010 1১910109081) 4৮108000100 2 /0 27825226 007//5 ০7 

77107 : ১1201105010 21১,735, 
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৪8১০ বাঙ্গালীর বল 

মীরকাশেমে ও কোম্পানী-বাহাছুরে যে সংঘর্ষ চলিতেছিল, মীরজাফর 
তাহাতে ইন্ধন সংযেগ করিতে লাগিলেন । তখনও মীরকশেমের অধীনে। 

| তাহার নবশিক্ষাপ্রাপ্ত ৪০০০০ সেনা যুদ্ধার্থে প্রস্তুত 
ছিল। ইহাদিগের মধ্যে পুর্ব প্রথামত বাঙ্গালী সৈন্যও 

যে ছিল তহ। অন্তমান করা অসঙ্গত হইবে না। 

“বীরভূমির যুদ্ধব্যাপারে বঙ্গীর টৈন্যেব অকম্মণ্যতা লক্ষ্য করিয়! মীর- 

কাশেম সৈন্তমংশোধনের আবশ্তকত! অন্রভব কবেন। একদল মাজত 

সৈন্য গুগিন খার অধীনে পূর্বাবধি ইউরোপীয় গুণালী অনুসারে শিক্ষিত 

হইয়াছিল । এক্ষণে পাটনা ঘাত্রার পূর্তে মহম্মদ তকী খাকে উপধুক্ত 

একদল অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য গগনের আদেশ প্রদত্ত হইল ! 

পাটনা-অঞ্চলের জমিবৰার-দলনেব পরে নবাব ম'রকাশেম ক্রমশঃ অকম্মণা 

সেনাদলকে বিদায় দিতে আরম্ত করেন। অনাবশ্যক জনত| এইরূপে 

অন্তহিত হইলে তিনি মুঙ্দেরে বসিঘ। স্বরং নৃতন নিয়মে সৈন্যগঠন 
আরস্ত করিলেন। অশ্বারোহী সৈন্তদলে রোহিলা, আফগান প্রভৃতি 

পশ্চিমাঞ্চলবাসী মুদলমানই অপিক সংখ্যক নিদ্ষোজিত হইল । সংখ্য। 
হ্রাস হুইয়া মে'ল হাজার হইলেও উনারা কাধ্যকারিতায় প্রাচীন দল 

অপেক্ষা অনেক পরিমাণে শ্রেষ্ট হইল। পদাতি নৈম্তও এইরূপ দলে 

দলে ইউরোপীয় প্রণালীমত বিভক্ত হইল । শ্রেণীবিভাগ অন্তলারে 

ইহাদের সাধারণ নাম নজফী এও তেলেঙ্গ! ভইল। প্রথম দল দেশীয় 

মীরকাশেমের 

নবীন সৈন্ 

190] 01 ১০ 7010)02 01000 ০08130৮) ৮৮100 1005 501 00£60)01 
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লাল পণ্টন টা ৪১১ 

ও দ্বিতীয় দল ইউরোপীস়্ প্রথায় সজ্জিত হইল। পদাতিক বিভাগেও 

বলিষ্ঠ ও কশ্মক্ষম লোক বাছ্ধিয়। গৃহীত হইল । কথিত আছে, প্রত্যেক 

ক্ষুদ্রদলের মধ্যে সমধিক বলশালী ও উন্ন5 বপুধান্ কতকগুলি লোক 
নিযুক্ত ছিল? সৈম্তগণের মধ্যে কেহ পৃষ্টপ্রদর্শনের উদ্যম করিলে, 

তাহাকে ততক্ষণাৎ নিহত করিবে, এই ইহাদের কাঁধ্য ছিল।-.. 
সেনাপতি ও ইনার মধ্যে আন্মানী, ইউরোপীয় এবং মুসলমানই 

অধিক ছিল ।৮ (৯) 

পূর্রেই বলিয়াছি, মীরকাশেমের টৈন্য যখন এই রূপে সুসংস্কৃত 

হইতেছিল, তখনও বাঙ্গালী রামনিধি তাহার অন্যতম সেনানারকের 

কর্তব্যভার প্রাপ্ত হইয়ছিলেন ! মীবকাশেমেব নবীন সেনাদলে কি 

পরিমাণ বাঙ্গালী সৈন্য ছিল, বিশেষ বিবরণের অভাবে তাহ নিদ্ধারণ 

করা সম্ভব ন। হইলেও সেনানারক রাশনিধির দৃষ্টান্ত হইতেই বুঝিতে 

পারা যায় ধে, তথনকাব নবাবী-বাহিনীতেও বাঙ্গালীর উপযুক্ত আসন 

বর্তমান ছিল এবং সাধারণ সৈনিকদিগের মধ্যেও বাঙ্গালী নৈন্ত বর্তমান 

ছিল। দৈন্ত সংখ্যাব বিপুলতাও এই অন্রমানেরই পোষকতা করে। 

গিরিঘ্লায় পরাজয়েব পর মীরকাশেম বন্দীকৃত হিন্দু ভূম্বামিদিগকে 

 ঘুঙ্গেরে নিহত করিয়া রুধিষ়ান্ত দেহে সসৈন্তে উধুয়ানালায় আগমন 
করিলেন । (২) কোম্পানীর ও মীরজাঁফরের মিলিত 

বাহিনীর আঘাতে মীবকাশেমের সেন! ছিন্ন বিচ্ছিন্ন 

হইয়া গেল। গিরিয়া ও উধুয়ানালার যুদ্র-বিবরণ ইত্তিহাস-পাঠক 
মাত্রেই অবগত আছেন। কোম্প'নীর সিপাহীদিগের বীরত্ব-কাহিনী, 

ইংরাজ সেনানায়কদিগের অসীম রণনৈপুণ্য, মহম্মদ তকীথার অসামান্য 

বীরত্ব প্রভৃতি মে আখ্যায়িকাকে সমুজ্জল রাখিয়াছে। 
শশাশিশাীশাীপিপাশশীঁ শী পিট তপ্ত শী শী 

গিরিয়। ও উধুয়ানালা 

(১) বাঙ্গালার ইতিহাস ( নবাবী আমল ) ৬কা লীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪১৪ পৃষ্টা | 
(২) বাঙঈ।লার ইতিহান (নবাবী আমল ) “কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ৪২৭ পৃষ্ঠা। 



৪১২ বাঙ্গালীর বল 

মীবকাশেমর চরিত্র সমালোচন। কালে তাৎকালিক গভর্ণর ভান্সি- 

টাট তাহার সৈন্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন-_ইহ। বাস্তবিকই বিশেষরূপে 
উল্লেখঘোগ্য যে, ধখন তাহার মহিত আমাদের যুদ্ধ উপস্থিত হইল. 

তখন তীহার সৈম্গণ যেরূপ ভক্তি « অন্ষরক্তিব সহিত তাহার 

পক্মাবলম্বন করিয়াছিল এবং বীবন্তের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিল, 

হিন্দৃস্থানের শৃঙ্খলাহীন সেনাদিগেব মধ্ধো সেরপ কদ!চিৎ পবিদুষ্ট 

হর । (১) এ 'প্রশংস। যে কেবগ বোহিল। বা পাঠানেৰ প্রাপা তাহ| নহে । 

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, মারকাশেহমর সৈন্যের মধ্যে ফৌজদার 

রামনিধির ন্যায় বাঙ্গালী সৈন্যও ছিল । 

বে কয়েকটি যুদ্ধে ভাবতে ইংবাভরাজত্ব স্তপ্রতিচঠিত হইয়াছিল, 

ইতিহাস-বিশ্রুত গিবিয়ার যুদ্ধ তাহাদের অন্যতন। এই যুদ্ধে ঘের 
আভডাম্সেব সৈন্যগণ যেরূপ রণনিপুণতার পবিচগ্ব 

গিরিযাব যুদ্ধে রঃ ্ রর 

প্রদান করিয়াছিল, ইতর।জ-এতিহ। মক তাহা 
বাঙ্গালীসৈন্ত 

0০ 

উজ্জ্বল চিন্র প্রদর্শন কবিবাছেন। 

স্থতীব স্থনক্ষিত গডখাত পরিত্যাগ করিব ননাব মীবকাশেষের 

মিলিত বাহিনী গিবিয়ার সম্মুখে ভাগীবথাব পশ্চিম তীরে সমবেত 

হউল। নধাস্থলে সমক ও মকারের সুশিক্ষিত পদাতিক, দক্ষিণে 

সেনাপতি আস্দুল্লাব শশ্বাবোহী এবং বাগে পুনিযার ফৌজদ'র শেব- 

অধীর বাহিনী যুদ্ধার্থে অগমব হইল । কোম্পানাবাভাভুবেব গোরা 
সি 

সৈন্য মধ্যস্থলে এবং দক্ষিণে ও বামে সিপাঠিগণ যুদ্ধ করিতে লাগিল। 

৫ রে [7১10777115৮ 0, 070 1001) 00 অন্পা 1016 9061১00৬০61 

১ 1115 501011015 00011) 07 1)110। ১১10 2107৮ 200 000110 

[2701৮ 6১1১1101756 17] 110 1011)01951211)111)60 1001১ 01 117005121),--৬4৮1) 

5118105 2১/77212216 ০/ 170 77/57/4075 7 7271207, ৬০] 111) 15 395, 



লাল পম্টন ০০ ১৩ 

সেনাপতি কার্ণাক্ কোম্প।নীর সেনাবাহের পশ্চাপ্ভাগ রক্ষ। করিতে 

লাগিলেন । 

কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর কোম্পানীর সৈন্যেব বামভাগ পরাজিত হইল 

পেন্দভাগ খায় যায় হইয়। উঠ্ভিল__যাহাবা সেন।বাহ রক্ষ। করিতেছিল 

তাহাব! একান্ত শ্রান্থ হইর| পডিল। দক্ষিণভাগ প্রবল বেগে আক্রান্ত 5ইলে 

পর 

মূনে হইল যেন জয়লঙ্গটী একেবাবেই উশ্তাদিগকে পবিত্যাগ করেন (১) 

এখন মর থেজব আ।ডাম্সেব বণনিপুণতান- তাহার গোর ও সিপাহী 

সৈন্যের বীনপণাঘ কোম্পানীব জব তইল জমে ও পবাজযে এমন ভীষণ 

দৃপ্ঘ বুঝি আব কোনও যুদ্ধে ঘটে নাই_আর কোন ঘুছ্ে বুঝি পব।জর় 

এন অবশ্যন্তাবী হউয়। উঠে নাই, দেশীয় অশ্বাবোহী সিপাহী বুঝি আর 

কখন এমন নিপ্ুণতাব হও পবিচালিত হথ নাই ঘোঞ। বুঝি আর 

কথন৪ এমন অকুতোভষতা, এমন বী্য পি করে নাই । (২) 

পবাজিত নবাবাসৈম্ত অবিলম্বে উধুয়ানালায় আশ্রয গ্রহণ করিল । 

দে গিপিবন্ দুর্ভেদ্য-সে সম্পণশরীরা পাব্বত-তরঞ্গিনী বধার জলে 
খরক্রোত।-অন্ুরে রাজমহলের ধুসব বর্ণ গিরিশ্রেণা। মেজর আড।ম্স্ 

প্রমাদ গণিলেন__য়ের আ।শ। একেবাবেই পবিত্যাগ করিলেন । (৩) 
কিন্ত অবিশ্রান্ত যুদ্ধের পক সেনাপতি আড'ম্স্ মাত্র পঞ্চসহস্্র বার 

পেনিকের সাহাবো শত্রর ৪০ সহম্র সেন! পরাজিত করিলেন__ 

পঞ্চপ্ণ সহজ অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইল । কোম্পানীর এই পঞ্চসতম্ 

ফেছ পুক্ষেব মধ্যে মাত্র এক সহন্ত্র গোরা ও চাবিসহত্্ সিপাহী 

(১) /7015/5/6 2771//47/ 27171 2১111050150 15 

(২) 0০6৮1071510 017 ৮2১ & 12006 0016 হিট001৮ বির ;:106৮51 

&% 0100 [১0110001113 00120101) 010 10107 50017) 10)010 7৯১111760. 31)01 

৮০7০11011৮0 0৮211 1১011011607 170৮0 010 10010 ৪10৮৮ 81620000901 

১০74922522৮ 27/59/7777 ; ১101105012০ 154. 
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৪১৪ বাঙ্গালীর বল 

ছিল। তাহারা সেদিন ঘে জয়মাল্য অজ্জন করিয়াছিল, বীরের ইতিহাসে 

তাহার পরিচয় চিরদিন অক্ান রহিবে। (১) ৰ 

বাঙ্গালী সৈন্যের কোনও লিখিত ইতিহাস নাই বলিয়া এই গৌরবের 

ন্যায্য অংশ তাহার পক্ষে এখন একান্ত ছুর্লভ হইযাছে। কিন্তু ইংরাজ 

লিখিত সমসাময়িক ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, 

গিরিয়ার যুদ্ধের অব্যবহিত পৃর্ধে সেনাপতি আডাম্সেব ৮০০ শত গোরা 

এবং মাত্র ২২০০ সিপাভী সৈম্ত ছিল। এই সকল মিপাহিদিগেব 

অধিকাংশই কলিকাতা এবং তন্নিকটবন্ভী স্থানসমূহ হইতে যুদ্ধের 

সমকালে সংগহীতি হইয়।ছিল । ইহা হইতে কি অনুমান করা যার ন। 

যে তাহাদেব অনেকেই বাঙ্গালী নৃতন রংরুট্ (1২6০:015 ) ছিল এবং 

সেনাপতি আডাম্সের নেতৃত্বে গিবিয়। এবং উধুয়ানালায় শৌধোর 
অভ্রাস্ত প্রনাণ প্রদর্শন পর্ধক বাঙ্গালীর জন্য শুভ্র যশোমাল্য অজ্জন 

করিয়াছিল ? (২) 

ইহার পর হইতেই দেখিতে পাই যে, বাঙ্গালাব নবাবের দৈম্সংখ্য। 

ক্রমেই হাস প্রাণ্ড হইরাছিল। সুতরাং বাঙ্গালীর যুদ্ধব্যবসায় অবলম্বনের 

স্বযোগ ও স্থৃবিধা ক্রমেই কম হইয়া আসিতে 

লাগিল। নবাব আলিবদ্ী ঘখন বাঙ্গালার বিরুঞ্গে 

যুদ্ধ।ভিান করেন তখন তাহার সহিত ত্রিংশ সহস্র 

নবাবীনেন্যের সংখ্যা 

হাস (আলিবদ্দা ) 

(১) 5০1) 25 0)0 1১006 06 0701)050]) 4117--000, 01006 11)051 

51011005, 01)0 01 0])0 17105 12711702100 1000১1 50100055100] 0910 01 2া11)5 

৮1 201:16৮60. 10 ৮৮05 111 8৮০৩৮ 56150 01 1) ৮৮010 & 06015101)70110.-- 

1920522/2 457///650/ 777/4 :110010501771009109-7101, 

(২) 11210 7১025 102051990910 0700 10006 01 0179762., 1১০. 8০০ 

10101962105, 11001001105 21011019110 0৮211, 2110 21001 22090 ১০])0১5, 
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লাল পণ্টন ৪১৫ 
পি, ৯১ 6 পপ 

সৈন্ত ছিল। তিনি যখন বাঙ্গালার নবাব হইলেন তখন সৈন্য-সংখ্যা 

আরও অনেক বদ্ধিত হইয়াছিল । 

নবাব সিরাজ যখন পলাশী প্রাঙ্গণে প্রায়শ্চিত্ত করেন তখন 

তাহার সৈন্যসংখা! ৫০ সহত্র ছিল বলিয়া জানিতে 

পাওয়। যাঁয়। 

মীরজাফর ষখন প্রথমবার বাঙ্গলাব নবাব হইয়া বিহার গ্রাদেশের 

নিরাজউদ্দৌল। 

রাজ! রামনারায়ণেব বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান করেন 

তখন তাহাব সহিত ৪০ সহম্র সৈন্য ছিল। 
মীরজ।ফর 

জামাতা] মীরকাশেম যখন মীবজাফবেৰ শিখিলহস্ত হইতে কৌশলে 

বাঁজদণ্ড কাডিয়া হইলেন এবং অকম্মণ্য সৈনিকদিগকে বিদায় দান 

রাকা পর্বক যুরোগীর প্রথা মৈনিকদিগকে শিল্পা দিয়া 

গিবিঘা ও উধৃযানালার সমরের জন্য প্রস্তত করিলেন, 

তখনও তাহার ৪০ সহজ সৈম্ত ছিল । উধুয়ানালায় বিজয় লাভ কবিয় 

সেনাপতি আডাম্স্ যখন কোম্পানীর রক্তুপতাকা কম্মনাশীর তীবভূমে 

প্রেখিত করিলেন এবং প্ররূত প্রস্তাবে বঙ্গ ও বিহাব বাঙ্গালার নবাবের 

করচ্যুত কবিয়া কোম্পানীব হস্তে অর্পন করিলেন, তখন জামাতার 

সমাধির উপর মীরজাফর আবার নবাবী মসনদ সংস্থাপন করিয়াছেন । 

সে সময়ে কোম্পানী বাহাছুব তীহাকে সর্ব সমেত নাত্র ১৮০০০ সৈন্য 

রক্ষাব অন্রমতি দিধাঁছিলেন ! (১) 

সম্ভবতঃ ওয়ারেন্ হেষ্টিংসেব মন্তব্যান্তঘারে ব| স্থপারিশে পরে নবাব 
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৪১৬ বাঙ্গালীর বল 

মীরজাফরেব অশ্বারোহী সংখ্যা ৬ সহন্ত্রের স্থলে দ্বাদশ সহস্র করা হইযা- 

ছিল (১); তাহার পদাতিকের সংখ্য। হস কর] হয় নাই । (২) তিনি 

শেষে সর্ধসমেত মাত্র ২৪০০০ টন্ত রক্ষ। করিবার অন্ুুমৃতি লাভ 

করিয়াছিলেন ! 

এক বৎসর যাইতে ন। ঘাঁইতেই যখন নবাব মীরজাফর অন্থিমকালে 

কিরীটেশ্বরীর পাদোদক পান করিয়। চক্ষু মুদ্রিত কবিলেন ( ১৭৬৫ 
খৃষ্টাব্দ) তথন তাহার পুত্র নজমুদ্দৌল। বাঙ্গালার 
পিংহাসনে আরোহণ করিলেন । স্থিব হইল যে, বন 

কোম্পানী-বাহাছুব স্বর দেশবক্ষার জন্য সৈন্য রাখিবেন, তখন পৃখকৃভাবে 

নবাবের সৈন্তরক্ষা কর! নিশ্রয়োজন ! (৩) নবাব নজমুদ্দৌলা শুধু নবাবা 

ঠাট ও শোযারি স্থির রাখিবার জন্ত বাধিক ৩১০৭২২৭॥০ ব্যযে সৈন্াদি 

( পিওন, বরকন্দাজ প্রভৃতি ) রক্ষা করিবার আদেশ পাইলেন । (৪) 

কো'ম্পানী-বাহাছুর বঙ্গ, বিহার ও উডিষ্যর দেওয়ানী লাভ করির। 

( ১৭৬৫ খুষ্টান্ধে ) সকল কায্যভার গ্রহণ করিলেন; পর বর্ষেই মহ ধুম- 

ধমে ঘুশিদ্াবাদে কোম্পানীর পুণ্যাহ সুসম্পন্ন 

হইল । পুণ্যাহ অন্তে এক মাস মধ্যেই ঘখন নবাব 

নজমুদ্দৌল| সংসার হইতে বিদায় লইলেন তখন উহার ধোড়শবধীয় 

নজমুদ্দৌল' 

সৈফ-উদ্দৌল' 
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লাল পণ্টন ৪১৭ 

ভ্রাতা সইফউ-দ্দৌল বাঙ্গালার সিংহাসনে আরোহণ করিয়া নবাবী 
ঠাটের বাধিক বায় স্বরূপ পূর্ববাপেক্ী ছাদশ লক্ষ মুদ্রা কম পাইতে 

লাগিলেন! (১) ' বাঙ্গালায় তখন যে ঘোর মন্বন্তর দেখা দিগাছিল তাহ। 

ছিয়াকতরের মন্ৃন্তর নামে প্রসিদ্ধ (১৭৭০ খুষ্টাব্ব )। 

মন্বন্তরের বর্ষেই বসন্ত রোগে সইফ-উ-দ্দৌল। কালগ্রাসে পতিত 

হইলে পর, মীরজাফরের চতুর্থ পুত্র বালক মোবাঁরক্- 

উ-দ্বৌল বাঙ্গালাব সিংহাসন লাভ করিলেন । 
তাহাব “শোযাবি” খরচ বাধিক ১৬ লক্ষ মুদ্রা নির্দাবিত হইল । (২) 

নজমুদেবল। খন সিংহাসনে আরোহণ করেন তথন হইতেই নবাবী 

টৈন্যের অস্তিত্ব একরূপ শেষ হইয়। আসিয়াছিল-_শুধু শাসন-সংরক্ষণেব 
জন্য, কতকগুলি “পওন্ ও বিরকন্দাজ" মাত্র তখন বাঙ্গালার নবাবের 

সেনা বলিয়। পরিচিত ছিল । যুদ্ধ-বি গ্রহের সম্তাবন। তখন আর বাঙ্গালায় 

ছিল না-বঠিঃশক্রর আক্রমণ হইতে দেশরক্ষার ভার কে।ম্পানী- 
বাহাছুর লইয়াছিলেন। কিন্তু তখনও বাঙ্গালীর সামরিক শক্তি বিলুপ্ত 
হর নাই । লঙ ক্লাইবের ন্যার দৃবদশশী রণকুশল রাজনীতিবিৎ পথ্যন্ত ও 
একথ1 বিশেষরূপে বুঝিম্নাছিলেন ঘে, বাঙ্গালী অপরিণামদরশী হইতে 
পাবে, কিন্ত যথাসর্ধবন্থ পণ করিয়। পুনরায় যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া তাহাদের 

পক্ষে খুবই সম্ভব । নবাব নজমুদ্দোলার নৈন্ত সামন্ত থাকিলে পাছে 

তিনি কোন কুচক্রীর কুপরামর্শে কোম্পানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান করেন 

মোবারক-উ দ্দৌল! 

(১) 447/70/5 0/ ৫ 2721) 770 440772/77277/ 00910010000 1)00০01) 06 
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৪১৮ বাঙ্গালীর বল 

এই কারণেই লর্ড ক্লাইব বিলাতে লিখিয়াছিলেন_-“য্দি আপনাব৷ 

আপনাদের বর্তমান সুবিধা ও অধিকৃত রাজ্য অক্ষুগ্ন রাখিতে চাহেন, 

তবে সেনা ও রাজন্ব নিজেদের হাতে রাখিতে হইবে । নবাব যদি উহ। 

নিজে লইতে চাহেন তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে যে, আপনার পূর্বে 

যেমন নবাবের অধীন ছিলেন, এখনও তিনি আপনাদিগকে সেইবপ 

অধীনতা পাশে বদ্ধ করিতে চাহেন। কোম্পানীর অস্তিত্ব বিলুপ্ত করিবার 

ইচ্ছা! ন। থাকিলে এখন আর পূর্ব অধীনত! স্বীকার করা যায় না ।” (১) 

বাঙ্গালী তখন একেবারে সামরিক শক্তিহীন হইয়। থাকিলে লর্ড ক্লাইবের 

এরূপ ভীত হইবার কোন কারণ দেখা যায় না। 

নবাবদিগের অধীনে যখন সৈনিকরুত্তি গহণের আর সুবিধা রহিল 

না, বঙ্গের ভূম্বামিগণ যখন প্রতিদিনই ভীনশক্তি হইতে লাগিলেন, এক- 

দিন ঘাহার। টৈনিকের উচ্চত্রত প্রতিপালন করিতে উতৎসাহযুক্ত ছিল, 
তাহাদের বংশধরগণ তখন ক্রমে ক্রমে নিশ্চিন্থমনে হলচালনায় নিযুক্ত 

হইল-_আত্মরক্ষার ভার অন্যের উপর অর্পণ করিবার স্থুযোগ পাইয়া 
তাহারা পঙ্গু হইয়া উঠিল, কেহ কেহ ব৷ বাঙ্গালার জমিদারদিগের 
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লাল পণ্টন ৪১৯ 
তান্িতাসিা সিল জি সপ সীল বিস্সি৫ 

লাঠিমালে পরিণত হইন(; ), কেহ ৰা দঃ ঃমাহসিক বর করিয়। আত্মতৃপ্তি 

লাভ এবং অর্থের আশায় লুনকারীর ঘ্বণিত বুত্তি অবলম্বন করিল। এই 
শেষোক্ত শ্রেণীর দন্ধযদল যে কিরূপে বহুদিন পধ্যন্ত কোম্পানী-বাহাদুরকে 

উত্যক্ত করিয়াছিল তাহ! স্থানান্তরে বলা হইয়াছে । বাঙ্গালার মীরম্দন, 

মোহনলাল, শ্যামস্থন্দরগণ তখনও বঙ্গ হইতে বিলুধ হন নাই বটে, কিন্ত 
উচ্চ সামরিক পদ ও গৌরব লাভ করিবার স্থযোগ হারাইয়৷ তাহার! 

ক্রমে ক্রমে বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 

অনভ্যাসে ও অনুশীলনের অভাবে বনু ফত্বে অধীত বিগ্যাও বিস্বৃত হইতে 

হয়_-বাঙ্গালীরও এতদিনে তাহাই ঘটিয়াছিল। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে 

মেদিনীপুরের মারৃকুইট জজ খিষ্টার এইচ ট্ট্রেকির উক্তি--"400 ] 

01707502170 16119517016] 1) 006 10169 [0 06107655, 021) 

60 78156 0670.” গবর্ণমেন্টের অনুগ্রহে আবার বাঙ্গালী সামরিক 

বিছ্য| অনুশীলনের সুযোগ পাইয়াছে। যদ্দিও বাঙ্গাণী দীর্ঘকাল পধ্যন্ত 

সামরিক ব্যাপারে লিপ্ত হইবার স্তববিধা পায় নাই কিন্তু তাই বলিয়া 

সে হৃদয় হারায় নাই-হ্বা'রে যে শক্তি থাকিলে মানুষ সমরক্ষেত্রে অস্ত 

ধারণ করিতে সমর্থ হয়-_-বাঙ্গালীর হৃদয়ের সে শক্তি কিরূপে নানা 

ভাবে, নান। দিকে, নানাস্থানে আত্ম-পরিচয় দিয়া আলিতেছে তাহ। 

আমরা পরে দেখিতে পাইব। 
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সে আজ বহুযুগের অতাঁত কাহিনী যখন আধ্যগণ বাঙ্গলীকে শ্রদ্ধার 

চক্ষে দেখিতে অভ্যন্ত হন নাই, ঘখন আধ্য-সভ্যত। বাঙ্গালার বিস্তৃতি 

লাভ করে নাই, তখনও বাঙ্গালী জাতি নিজ শক্তি- 

বলে যশ ও গৌরব লাভ করিয়াছিল । খ্রীষ্ট-পূর্বব 

সপ্তম শতাব্দীতেও বীর বাঙ্গালী আনামে যাইয়া যে রাজা স্থাপন করিয়া- 

ছিল তাহ সা্ধ তিন শতাব্দী পধান্ত অক্ষুপ্ন ছিল । পুরাতন্ববিৎ পণ্ডিতগণ 

কহিয়াছেন যে, পুরাকালের বঙ্গ-লঙ্গবামিগণ বঙ্গদেশের অধিবাসী ছিলেন। 
তাহারাই আনামে নবীন রাজ্য সংস্থাপন করিয়। বাঙ্গালীর খ্যাতি ও 

শক্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। বাঙ্গালী জাতির অধুন। বিস্বৃত একটি 

শাখা এক সময়ে সুদূর দাক্ষিণাত্যে গমন করিয়া ইতিহাস-বিশ্রুত 
চেরারাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিল বলিয়া প্রমিদ্ধি আছে। বহু প্রাচীনকালে 

বঙ্গোপসাগরের তীর প্রদেশ হইতে বীর বাঙ্গীলী.অকুতোভয়ে সমুদ্র- 
স্পা শী শি 5 পাশ 

বিলুপ্ত গৌরব 

*. [)150106 01320101220] ০0০,--0১. 190. 



বীর-স্মৃতি ৪২১ 
চ% পাপা 

পথে গমন করিয়া দক্ষিণ-ভাবতে যে বিরাট রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিল, 

তাহাই ভারতেতিহাসে চোল সাম্রজ্য নামে পরিচিত হইয়াছিল। এসকল 

কাহিনী বহুদিন' বিস্বৃতি-সাগরে নিমজ্জিত ভইয়াছে। ওপনিবেশিক 

বাঙ্গালীর ইতিবৃত্ত যেদিন যথাষথরুপে রচিত হইবে, সেদিন আমর! 

দেখিতে পাইব যে, বাঙ্গালী জাতির অতীত ভিমিরাচ্ছন্ন ছিল ন1+__-উহা 

শোৌধ্যে বীষো দীপ্, জ্ঞান-গবিমায় উজ্জ্বল, সভাতা, ধর্ম ও ললিত শিল্প- 

কলাব বিকাশে মহৎ ছিল। বার্সালী যে কিরূপে বঙ্গের বাহিরে যাইয়া 

সেই স্থপ্রাচীন কালেও একটী বুহত্তব মহত্তর বঙ্দদেশ রচনা করিয়াছিল, 

সে কাহিনী আলোচনার অভাবে এখন পধ্যন্ত বাঙ্গালার ইতিহাসে যথ1- 

যোগ্য সমাদর লাভ করে নাই । শুধু সন-তাবিখেব তালিকায় ভারাক্রান্ত 

ও ষত্ব-ণত্ের বিচারে কণ্টকিত বাঙ্গালার ইতিহাস বাঙ্গালী জাতি গঠন 

করিতে পারিবে বলিয়া বোধ হয় না। এতিহাসিক যেদিন বার্জালীর 

মশ্মম্পর্শ করিতে পারিবেন, সেই দিন তাহার লেখনী সার্থক হইবে। 
বহ্কিমচন্্র বলিয়াছেন-যে যাহা হইতে চায়, তাহার সম্মুখে তাহার 

সর্ববাঙ্গসম্পন্ন আদর্শ চাই । সে ঠিক আদর্শীন্ুরূপ ন1 হউক, তাহার 

নিকটবত্তী হইবে । ষোল আন! কি, তাহ|। না জানিলে আট আন 

পাইব!র কেহ কামনা করে ন1।”(১) 

বিস্তীর্ণ বঙ্গের নানা স্থানে অন্রসন্ধান করিলে আজিও কত রাজ- 

নগরীর ধ্বংসাবশেষ, কত ছুর্গ-পরিখার বিশুষ্ষ খাত, কত ভগ্ন প্রাকারের 

জীর্ণ স্তূপ ও বিলুপ্ত বুরুজের পাদপীঠ নয়নগোচর 

হইয়া থাকে । ইহাদিগের ইতিহাস, বাঙ্গালীর 

ইতিহাস। উহ সংগ্রহ করিতে হইলে অধুনা প্রবাদের উপ্রই নির্ভর 
করিতে হয়। কালনির্দেশের উপায় নাই, বংশ-বিবৃতির উপায় ন।ই, 

বীরম্মৃতি 

(১) অনুশীলন, চতুর্থ অধ্যায়-_৬বস্কিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়। 



৪২২ বাঙ্গালীর বল 

সমসাময়িক রাষ্ট্ররঙ্গের সহিত সে সকল স্বৃতিচিহ্ের সম্বন্ধ সংস্থাপন ছৃর্ূহ 

বা অসম্ভব । কিন্তু বাঙ্গালীর রণ-কুশলতার ইতিহাস রচন! করিতে 

হইলে এই সকল বীরস্থৃতি বাদ দিলে চলিবে না । বাঙ্গালী হিন্দু ও 

মুনলমান তাহাদের ইতিহাস লেখে নাই-_দিলী-আগ্রার মুসলমান 

এঁতিহাসিক মোগল পাঠানের বিজয়-বার্ভ। ঘোষণ! করিবার জন্য বাঙ্গালীর 

যে কথাটা যেরূপে লিখিবাব প্রয়োজন মনে করিয়াছেন, অনেকস্থলে 

তাহাই লিখিয়াছেন মাত্র । 

পাঠানাগমনের কালে বঙ্গের নান স্থানে অনেক স্বাধীন ও শক্তিশালী 

হিন্দুরাজা রাজত্ব করিতেন ;_আমরা দেখিয়াছি তাহাদিগেরও সৈম্ত, 

সেনাপতি, অশ্ব, গজ, সমরতরণী প্রভৃতি সমস্তই 

ছিল। এখন তাহাদিগের জীর্ণাবশেষ জনপ্রবাদের 

মধ্যাদ। মাত্র লাভ করিয়া বর্তমান আছে, তীহাদিগের পরিপূর্ণ পরিখার 

অধুনা কঙ্কালসার মুত্তি, লতাগুল্মে সমাবৃত থাকিয়া, প্রাচীনকালের 
বাঙ্গালী-হিন্দুর সামরিক শক্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে । বাঙ্গালার 

এতিহাসিক সে পরিচয় গ্রহণ করিবার জন্য যে বিশেষভাবে প্রস্তত 

হইয়াছেন এমন বলিতে পারি ন।। কস্ত সে পরিচয় কি অন্ততঃ সাধারণ 
ভাবেও জাতীয় শক্তির নিদর্শন নহে ? এখনও যদি আমরা এই পরিচয় 

গ্রহণ না করি, আর কিছুদিন পর ছুষ্ট কাল আর তাহ লইবার অবকাশ 

দিবে না। 

“গোড়েশ্বরগণ এবং তাহাদিগের রাজ্যরক্ষক রাজন্যবর্গ উত্তরবঙ্গের 

নান] স্থানে যে সকল ছুর্গ নিশ্নান করিয়াছিলেন, তাহার অনেক দুর্গ 

এখনও স্বস্থানে বর্তমান আছে। তাহাদের মৃৎ- 

প্রাচীরের উপর বুক্ষ লতা অঙ্গবিস্তার করিয়াছে +__ 

পরিখার জল শুষ্ক অথবা! শৈবালাকীর্ণ হইয়াছে,_স্থানে স্থানে আধুনিক 

হলকর্ষণ প্রভাবে দুর্গ-প্রাচীরের কিয়দংশ সমতল ক্ষেত্রে পরিণত হইতেছে।” 

বিলুপ্ত নিদর্শন 

উত্তরবঙ্গের পুরাতন্্ 



বীর.স্মৃতি ৪২৩ 
০ পাখি লাস পতি শীত রসি পাস্টিলী ছি লাসসি পেস তো তা লা্পািস্স্িতিসিত তি সিলী টি 

“কোন কোন ছুর্গাভ্যস্তরে এখনও পুরাতন অট্রালিকাদির ধ্বংসাব- 
শেষ বর্তমান আছে--এবং তাহার সহিত কোন না কোনবপ গ্রাম্য 

জনশ্রুতি জড়িত হইয়া! রহিয়াছে । দুর্গরক্ষার জন্য দুর্গের বাহিরে অনেক 

দূর পথ্যন্ত “জাঙ্গাল” নামক মৃত্প্রাচীর গঠিত হইত । কোন কোন স্থানে 
তাহারও যথেষ্ট নিদর্শন প্রাঞ্ধ হওয়! যায়। এই সকল “জাঙ্গাল” নান! 

প্রয়োজন সিদ্ধ করিত; শত্র-সেনার আক্রমণ-বেগ প্রতিহত করিত,__ 

জলপ্লাবন হইতে ছূর্গমূল রক্ষা করিত,_-একস্থান হইতে অন্থস্থানে 
যাতায়াতের রাজপথ রূপেও ব্যবহৃত হইত । দুগেঁর জন্ স্থান নির্বাচনের 

এবং জাঙ্গালের জন্য দিঙ্নির্ণয়ের প্রতি লক্ষ্য করিলে, এখনও সেকালের 

সামরিক-প্রতিভার পরিচয় প্রাঞ্ধ হওয়া যায় |” 

“উত্তরবঙ্গের কোন্ কোন্ স্থানে কোন্ পুরাতন ছুর্গের ধ্বংসাবশেষ 

বর্তমান আছে, তাহার তালিকা সংগ্রহ করিবামাত্র দেখা যাইবে,--এক 

সময়ে এদেশের অধিবাসিবর্গ, আত্মরক্ষার জন্য কিৰপ সামরিক আয়োজন 

করিতে বাধ্য হইত। তাহার কারণ-পরম্পরার অভাব ছিল না। 

উত্তরে পার্বত্য রাজ্য, পুর্বে কামরূপের অধিকার, পশ্চিমে মিথিলার 

পুরাতন জনপদ বর্তমান থাকায়, প্রায় সকল দিক হইতেই উত্তরবঙ্গ 

পুনঃ পুনঃ আক্রান্ত হইত ।.স্থৃতরাং আত্মরক্ষার জন্যই ছূর্গরক্ষার প্রয়োজন 
উপস্থিত হইত ।” 

“যাহারা এইবরূপে নিয়ত বাহুবলে আন্মরক্ষ। করিতে বাধ্য হইত, 

তাহারা রণভীরু বা কাপুরুষ বলিয়া নিন্দিত হইতে পারে না। যাহারা 

এই সকল দুর্গপ্রাচীর রচন। করিয়াছিল তাহারা বাহুবলে মুসলমানের 

গতিরোধ করিতেও ক্রটি করে নাই। উত্তরবঙ্গের রাজন্যবর্গ তাহাতে 

কতদূর কৃতকাধ্য হইয়াছিলেন, অধ্যাপক ব্লকম্যান, তাহার পরিচয় লিপি- 
বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।” 

তিনি কহিয়াছেন-_বক্তিয়ার খিলিজির কাল হইতে আরম্ভ করিয়া 



৪২৪ বাঙ্গালীর বল 

বহু আক্রমণের মধ্যেও উত্তরবঙ্গের রাজন্যবর্গ প্রবল পরান্রমে অর্দস্বাধীন 

রূপে রাঙ্গাশামন করিতেন; তখন দিনাজপুরের নিকট দেবকে।টই 

উত্তরাঞ্চলের প্রধান সামরিক কেন্দ্র বলিয! পরিগণিত ছিল । 

“উত্তরবঙ্গ চিববিপ্রবের লীল।-নিকেতন বলিয়া গুসিদ্ধ । এক সমধে 

পার্বত্য হণ জাতি উত্তববান্দর উপর আপতিত হইয়া অনেক অনর্থ 

উৎপন্ন কবিত। পালবংশীর এবং সেনবংশীয নবপালগণের শাসনসময়েও 

তাহার কিছু কিছু পরিচয় প্রাপ্থ ইওর। খায়। কলিঙ্গনমব, কাশী-সমর, 

কামরূপ-সমর--উত্তববঙ্গের পুরাতন উতিহাসেব বিচিত্র বীবন্্-কাহিনীতে 

পর্ণ হইঘ] রহিয়াছে । কখন হিন্দ-বৌদ্ধি সংঘর্ষ, কখন হিন্দু-মুসলমান 

সংঘর্ষ উত্তববঙ্গের পুরাকাহিনীকে রুধিবান্ত কবিঘা রাখিয়াছে । তথ্যান- 

সন্ধানের অভাবে তাহাৰ সকল কথাই ক্রমে ক্রমে জনসমাজ হইতে 

বিলুপ্ত হইয়া পডিতেছে।৮(১) 

গৌডের ইতিহাস, বাঙ্গালী হিন্দু ও মুপলনানেব বীবজ্ের ইত্হ!স। 

গৌড়রাজ্য বাঙ্গালীব শোধ্য বীধ্যের, ধনসম্পদের ও টিটি 
সাধনভূমি ; উহ হিন্দুর অস্তাচলাবলম্বী গৌরবরবিব 

রক্তরাগবপ্তিত আকাশতলে পাঠান-প্রতিষ্টার লীলা- 

ভূমি; উহা! পাঠানের সমাধির উপর মোগল-মিনারের রচনাক্ষেত্র । 

যে বিশাল মুতপ্রাচীরে প্রাচীন গৌডনগরের উত্তর দিক রক্ষিত ছিল, 

তাহার মূলদেশের বেধ প্রায় ১০* ফিট বলিয়। কথিত হয়। ইষ্টক ও 

মৃন্তিকার যোগে যে সকল স্ব প্রাচীর গঠিত হইয়৷ সেকালে গৌড় 

নগর রক্ষা করিত--কি হিন্দ, কি মুসলমান, উভয়ের রাজ্যকালেই 

গৌড় নগরী 

(১) উত্তুর বঙ্গের পুরাতত্ব সংগ্রহ--এঅক্ষয় কুম।র মৈত্রেয় সি, আই, ই। প্রবাসী, 
কাতিক, ১৩১৫। 



বীর-স্মৃতি 9১৫ 

বাঙ্গালী তাহা রচন। করিয়াছিল-__বাঙ্গীলীই এক কালে গৌড় নগরীকে 

রাজশ্রা দান করিয়াছিল । (১) 

অধুন। কাননকুত্তল। গৌড নগরীর প্রান্ত হইতে প্রান্ত পধ্যন্ত এখনও 
বুঝি বাঙ্গালী-হিন্দুব রণনিনাদ “হর হব বম্ বম্ঠ বা বাঙ্গালী-নুমলমানের 

বীর গঞ্জন “দিন্ দিন্”, নৈশপবনসঞ্চালিত ক্ষীণ প্রতিধ্বনির আকারে 
পত্রমন্্রবে শ্রাত হর। বাবাক শাহের দাখিল-দরওয়াজা ব। নসরৎ 

শাহের “বডদরওয়াজি, কিংব! বাইশগজি? প্রাচীর বা কদম রস্থল” 
আলাউদ্দীন হুদেন শাহের “ফিবোজমিনার” বা জয়স্তস্ত, কিংবা সেই বছু- 

প্রখ্যাত “সাণামসজেদ? যেমন মুসলমান-বাঁরের কাহিনী স্মরণ করাইয়া 
দেব_তেমনি তাহাদের উপকরণ রাশি মনে করাইয়া দেয় বে, একদিন 

বাঙ্গালী-হিন্দুব গৌরব বভবেরও তুলনা ছিল ন।--মনে করাইয়া দেয় 

যে, দ্বারবাসিনী-মন্দিরের ম্যার কত মন্দির একদিন গৌড়ের শোভা বর্ধন 
করিরাছিল_হিন্দুব হৃদয় শোৌণিতে সেই সকল মন্দিরতলের প্রস্তররাশি 

সিক্ত হইথা পববান্তী মুসলমান রাজন্যবর্গের সভাগৃহের কুটি মভূমি প্রস্তত 
করিয়।ছিল' 

চত্রুদ্দশ শতাব্দীতে যখন শামস্উদ্দীন গৌড়ের স্বাধীন পা্ঠান- 

নরপতিরূপে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন তখন আত্মরক্ষার জন্য 

বাঙ্গালার হিন্দু-সৈন্যের দ্বার। একটা বিপুল বাহিনী 
গঠন কবিয়াছিলেন। দিল্লীর সহিত তাহার যে 

যুদ্ধারস্ত হইয়াছিল, তাহাতে মুসলমানগণ তাহার পক্ষাবলম্বন করিবেন 

কি ন! তদ্ধিষয়ে সংশয উপস্থিত হওয়ার এইরূপ করিতে হইয়াছিল। 

শামস্উদ্দীন .ভাজনীগ্রাম হইতে স্থবুদ্ধিরাম নর কেশবরাম 

সুলতান শামস্ উদ্দীন 

(১) 71, ভাত [1] (1856) 01] 1২2৬61151)5 02247 25 £1127$ 

4710 77507211075 (1878) ) 4476169 27722 2১৮/০7/--000101100752015, 

৬৮০01. ১4৮৬১ 7, 309-94. 



৪২৬ বাঙ্গালীর বল: 

ভাছুড়ী ও জগদানন্দ ভাছুড়ীর উপর সৈন্ত-সংগ্রহের ভার অর্পণ 

করিয়াছিলেন বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়। শিখাই, স্ববুদ্ধি ও কেশবরায় 

গৌড়পতির জন্ত সেনা সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। অল্পকাল মধ্যেই 

ইহাদিগের নেতৃত্বে ৫০ সহম্র বাঙ্গালী হিন্দু-সেনা সংগৃহীত হইয়া 

গৌড়পতির চিন্তা দূর করিল। পুলকিত শামস্উদ্দীন জায়গীরস্ববূপ 
ভাছুড়ীদিগকে একটাকা মাত্র নজরে লক্ষ টাক লাভের ভাতুড়িয়া 

পরগণ! প্রদান করিলেন ; চলন বিলের দক্ষিণাংশ সান্তালদিগের জায়গীর 

স্বরূপ নিদ্দিষ্ট হইয়া সাতোল বা সান্তালগড় নামে পরিচিত হইল। 

ভাছুড়ীবংশের জায়গীর ভাছুড়ীচক্র নামে প্রসিদ্ধ । 

স্থবিশাল চলন বিলের তরঙ্গে বিধৌত এই ছুই স্বাধীন রাঙ্গয এক 

সময়ে প্রবল পরাক্রমে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল! ভাছুড়ীচক্রাধিপতি 

ও সাঁতোলরাজ নামে মাত্র গৌডের অধীনত। স্বীকার করিতেন। 

ভাছুড়ীচক্রের রাজধানীতে ৭টী ছুর্গ ছিল বলিয়া উহ সপ্রহ্গ! বা 

সাতগড়া নামে অভিহিত হইত। রাজ! স্বয়ং সৈন্য রক্ষ। করিতেন, 

মুদ্রা প্রস্তুত করিতেন। গৌড়সিংহাসনে গৌড়পতির প্রতিষ্টাকাধ্যেও 
ইহাদের যথেষ্ট হাত ছিল বলিয়া কথিত হয় 

লিখিত ইতিহাস এই পধ্যন্ত বলিয়। দেয় যে, স্থলতান শামস্উদ্দীন 

হাঞ্জি ইলিফ্াস্ “হিন্দু জমিদারের সাহায্যে, ১৩৫২ গ্রীষ্টাব্দে পুর্ব-বার্গাল। 

অধিকার করেন। আলি মুবারকও প্রথমতঃ হিন্দুদের সাহায্যে 

ক্ষমতালাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে হিন্দুদিগকে অবজ্ঞা করিতে 

থাকেন। ইলিয়াস শাহ ইহা! অবগত হইয়! হিন্দু্দিগকে হস্তগত করেন 

এবং বাঙ্গালী নৌসেনার সাহায্যে আলি শাহকে পরাজিত করেন ।” 

ঞ্ুবানন্দ মিশ্রের মহাবংশ নানক গ্রন্থে কথিত হয় যে, “ইলিয়াস শাহ 

স্বপক্ষীয় হিন্দুবীরগণকে উপাধিদ।নে সম্মানিত করিয়াছিলেন ।” €১) 

(১) থৌড়ের ইতিহাস_-৬রজনীকান্ত চক্রবর্তী ৫২১ ৫৫ পৃষ্টা । 



- বীর-স্থৃতি ৪২৭ 
শপাসটি পাকি পিসি শিট পতি লাজ রসি পিস্তল লীন পানি বত সলাত ৮ ম্পতী পিস এ পার স্পিি লস সিটি সি ৫৯৮৯ ৯লা র পাখি লি লী পাস তা পানি লিপি 

অতি অল্প সময়ের মধ্যে বঙ্গ ও বিহার হইতে ব। বহুসংখ্যক টসন্তসংগ্রহের 

দৃষ্টান্ত অনেক আছে । রাজকুমার খক্র বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া সপ্তম 

শতাব্দীর প্রারস্তে একজন পাঠান পাটনা আক্রমণ করিয়াছিলেন । তিনি 

বিহার হইতে এক সপ্তাহে সগ্চনহআ্র সৈম্ত সংগ্রহ (১) করিগাছিলেন। 

আমর! ইতিপূর্ববেই দেখিয়াছি যে, বঙ্গ হইতেও আবশ্যকমত বহু সৈন্য 

সংগ্রহ করিয়। দিলীসমরে, আস।ম-বিজয়ে, কিংবা মগ-দলনে প্রেরিত 

হইয়াছিল। 
এককালে পাওুয়! নগর স্থৃদৃঢ প্রাচীরে বেষ্টিত হইয়৷ আধুনিক মালদহ 

পধ্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই স্থুদীর্ঘ প্রাচীর-বেষ্টিত নগর গৌড়রাজ্ের 

অন্যতম দুর্গেব কাধ্য করিত। মালদহ তখন একটা 

স্থরক্ষিত বাণিজ্যকেন্্র ছিল । যে স্ুপ্রশস্ত রাজপথ 

সামবিক প্রয়োজনের জন্য নিম্মিত হইয়াছিল, পীরগঞ্জের নিকট একটা 

সেতুর দ্বারা তাহা মহানন্দার উভয় তীরের সহিত সংযুক্ত ছিল। মই 

সেতু শত্রু হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য রায়-খা-দীঘি নামক অন্যতম 

বাণিজ্যকেন্দ্রকেও স্থদৃ় ছুর্গে পরিণত কবিতে হইয়াছিল। পাতওুয়ার 

সৌভাগ্য ও সম্পদ্ যতই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল, উহার প্রাচীরও 

ততই দীর্ঘ হইয়া পড়িল--বুরুজাদির সংখ্যাও বাড়িল। তখন ২০ মাইল 
উত্তরে অবস্থিত একডাল। নামক স্থানে প্রান্ত-ছুগ পধান্ত নিশ্মিত হইল। 

একডালা এখন দিনাজপুর জেলার অন্তভূক্তি হইয়াছে । 

পাওুয়! 

চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে শামস্উদ্দীন ইলিয়াস গৌড় হইতে 

পাওুষায় রাজধানী পরিবস্তিত করিয়াছিলেন । নগরের মধ্যভাগ দিয়া 

যে ইঞ্টকনিম্মিত রাঁজপথ ছিন্ল, তাহা ১২ হইতে ১৫ ফিট প্রশস্ত বলিয়! 
কথিত হয়। ব্লাজপথের উভয়পার্থে দ্বিতল ত্রিতল হৃন্ম্যশ্রেণী শোভ৷ 

(১) £7/5/7/ ০ /2//62/--50 কাট ০240 (3321065108551 720 ১ 



৪২৮ বাঙ্গালীর বল 
শা পির ২৯৯ ৯ , পভ রি । ২. ই) ৬ এ ঠা 

পাই; তাহাদের ধ্বংসাবশেষ এখনও. ত্তপাকারে পরিদৃশ্যমান। 
রাজপথের সর্বোত্তর অংশে ষে প্রবেশ-দ্বার ছিল তাহা গড়-ছুষার নাম 

প্রনিদ্ধ। পাতুয়ায় বহু ছোট বড় পুক্করিণী দেখিতে পাওয়! যাঁর__ 

সেগুলি প্রায়ই উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ । সুতরাং বল যায় পুক্ষরিণীগুলি 

হিন্দুদিগের কীগ্তি । 

মালদহ জেলার কিঞ্চিৎ দর্সিণে একটা গড আছে, উহা! ঠাকুব 

প্রমাদের গড নামে পরিচিত | গভটা মাটীব জাঙ্গালে বেষ্টিত। ঠাকুব- 

প্রসাদ ধেকে তাহ। আর জানিবার উপায় নাউ, 

কিন্তু তাহার গড় আজিও বীর বাঙ্গালীর আত্মরক্ষার 

উপায় প্রদরশন করিয়। থাকে । রামকেলি যাইবার 

পথে আর একটা গড আছে-_-তাহাব নাম সৌনারায়ের গড়? 

অনুসন্ধানের অভাবে সোনারায় এখন ব্যাস্তরের উষ্টদেব রূপে 

পরিচিত । (১) 

ঞাকুব প্রমাদের গড় 

ও নোনারাফেন গড় 

মহাভারতেব নির্দেশ ক্রমে দেখিতে পাওয়া যায় যে, রঙ্গপুর জেলা 

কামরূপ ব' প্রাগ্জ্যোতিষ বাঁজোর পশ্চিম সীমা ছিল। কামরূপ বাঁজা 

পশ্চিমে করতোঘা পর্যন্ত বিস্তৃত" ছিল। এইরূপ 
রাঁজ1 নীল"ন্বরের হুর্গ 

২. কথিত হয় যে, রাজ। ভগদত্ত রঙ্গপুরেও একটা 
ও ধশ্মপালের নগরী র রঃ 

রাজধানী নিম্মাণ করিয়াছিলেন এবং কখন কখনও 
তথায় বাস করিতেন মোগলগণ ১৬০৩ খুষ্টান্বে গোয়ালপাডার 

অন্তর্গতঃ নার্দামাটীতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল! কিন্তু তখনও বঙ্গপুর 

অধিকার করিতে সমর্থ হয় নাই । ১৬৬১ খুঃ অন্দে রঙ্গপুর অধিকৃত 
হইয়াছিল। কোচবিহারপতিকে সন্ধি-স্ত্রে ব্ধ করিতে আরও একাদশ 

বর্ষ লাগিয়াছিল। রঙ্গপুরের ১০ ক্রোশ দক্ষিণে ষে প্রাচীন ছুর্গের জীর্ণ 

(১) গড়ের ইতিহাস__৬রজনীকাস্ত চক্রবর্তী, পরিশিষ্ট । 



বীরস্মাতি ৪২৯ 
লি পাখি তা শলা্িতস্ছি সিল পা পি ৯ এসি 

স্তপ দৃষ্টিগোচর হ হয়, . ভাহা রাজ! নীলাম্বরের রস বলিয়া প্রসিদ্ধ । 

ডিমলার কয়েক মাইল দক্ষিণে যে স্থরক্ষিত নগরীর ধ্বংসাবশেষ বত্তমান 

আছে তাহা! ধশ্মপাল নামক নরপতির নগরী নামে পরিচিত । এই 

উভয় দুর্গ ই স্থুদৃট প্রাচীরে ও সুগভীর পরিগায় বেষ্টিত ছিল--বঙ্গবীর 
অন্ত্রশত্্ লইয়া উহাদের প্রহরী-কাধ্যে নিযুক্ত থাকিত। 

“দিকেশ্বরী” নামক একখানি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ এক ধম্মপালের 

কাহিনী কীর্তন করে-_তীাহার দুইটা দুর্গ ও ১৯২ খানি রণতরীর পরিচয় 

প্রদান কবে। এই ধন্মপালও ইতিহাসবিশ্রুত ধম্ম- 

পালের ন্তাষ কীন্ি-বিম্ডেত ছিলেন বলিয়া কবি 

তাহাকে “যশস। ধম্মপ[লসমঃ” বলিয়া বর্ণন। করিয়াছেন । 

ত্রয়োদশ শতাব্দের এই ধশ্ম-পালের বীর সেনাপতি লাউসেন, 

কামবূপরাজ কর্পুরধবলকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন বলিয়। শুনিতে 

পাঁওয়| যান । পেনাপতি লাউসেনের সহিত নানারূপ কিন্বদস্তী বিজড়িত 

রহিয়াছে । ব্যান্রাদি পশুর সহিত তাহার সমর-কাহিনী ঘনরামের 
শ্রীধন্মমঙ্গলে নান। ভাবে বণিত হইয়া লাউসেনকে বঙ্গকবির মানসপুত্র 

রূপে প্রচার করিতেছে বটে, কিন্তু স্বরী নগরী 

হইতে দশ ক্রোশ মাত্র দূরে অবস্থিত সেনপাহাড়ী 
নামক বিস্তৃত কানন, আজিও পত্র-মশ্মরে স্মরণ করাইয়৷ দেয় যে, একদ| 

স্থবিখ্যাত ইছাই মন্দিরের ভক্ত সেবক শ্যামবূপ-ছুর্গের অকুতোভয় 

দুর্গপতি ইছাই ঘোষ লাউসেনের সহিত ঘুদ্ধে পরাভূত হইয়াছিলেন। (১) 

রঙ্গপুরের “হরিশ্চন্দ্র পাট” নামক স্তপ আজিও মাণিকচন্ত্র-মহিষী 

ময়নামতীর গানের সহিত সংযুক্ত থাকিয়া বঙ্গরমণীর অদিধারণপটুত্বের 
পরিচয় প্রদান কাঁরতেছে। ময়নামতী তাহার পুত্র 

গোবিন্দচন্দ্রে রাজ্য উদ্ধার করিবার জন্য ত্রিশ্রোতার 

ধন্মপ।ল 

লাউসেন ও ইছাই ঘোষ 

বঙ্গরমণীর অসিধারণ 

০) [000৩০ 5 8525241 1455%2 % 774424--৮০., ৮. 



পপ 

৪৩০ বাঙ্গালীর বল 

তীরে এক পরাক্রান্ত ধর্মপাল রাজার সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া জয়লাভ 
করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হয়। এই পরাক্রান্ত নৃূপতি রাণী ময়নামতীর 
ভশ্ীপতি ছিলেন । (১) 

ভবানীদান কবির মরনামতির পু'খি যে বিচিত্র তথা প্রকাশ 

করিতেছে তাহা হইতে জানা যায় যে, রাণী ময়নামতীর “উনশত 

রাজবাটী” ছিল। পুত্র গোবিন্দচন্ত্র মেহারকুলের 

প্রবল নরপতি ছিলেন। চল্লিশ জন রাজা 

তাহাকে কর দান করিত। 

চলিশ রাজা এ কব দেএ আমার গোচর। 

আমা হতে কোন জন আছএ ডাঙ্গর ॥ 

তিনি যখন “সাজ সাজ” বলিষ। ডাক দিতেন তখন “এক ডাকে” 

“বাসত্বৈর লাখ” পন্য সজ্জিত হইয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইত; তাহার 

“বাষষ্টি উজীর” আর “চৌধষষ্টি সিকদার” এবং ঢাল হস্তে “বিরাশি 
হাজার” ঢালী সৈন্য মুহুর্তে অগ্রসর হইত--তীহার “বত্তিশ কাহন নাও” 

জলযুদ্ধের জন্য সর্ববদ। প্রস্তুত থাকিত। র[জসম্পদ এত অধিক ছিল যে, 
রাজমাতার দাসী পধ্যন্ত সেকালে ঘ্বণায় “পাটের পাছড়।” পরিত না." 

“ঘিনে বাদী নাহি পিদ্ধে পাটের পাছড়া।” 

রাজা গোবিন্দচন্রের চারিটা বিবাহ হইয়াছিল-_বিবাহের বাশরীর 
সহিত রণভেরীও নিনাদিত হইয়াছিল । তিনি উড়িস্তার রাজার সহিত 

যুদ্ধ করিয়া তাহার কন্ঠাকে বিবাহ করিয়াছিলেন । কবি সে যুদ্ধ- 
কাহিনী বর্ণনা করিতে করিতে কহিয়াছেন-__ 

দশ দিন লড়াই কৈল উড়ুয়। রাজার সনে । 

চৌদ্দ বোড়ি মনিস্তয কাটিলাম একদিনে ॥ 
পসপ্প উদ পর পোপ পপ পা পাশাাপশ পাপ আশপাশে এশা শী 

রাণী ময়নামতি 

জপ স্পসিপি পাটি পশ শ পশশিশট তি পপ প্স্স্পিপিপা শশা শিশীঁি 

(১) 7127%12755:2225262 446297%£ 2/ তা, ৬]; [16 
10150010601 [২21051001, [, 07051221611, 05 5 6০ 72211015071001২200:05, 
8২21১5]001-- ০,৮6০ 11001705513 79 3 [ঢু [, 0. 5.--1, 9. 



বীর-স্মৃতি ৪৩১ . 

চৌদ্দ পোয়ন মনিস্য কাটি সাত শত লক্কর! 

হস্তি ঘোড়1 কাটিলাম তিষটি হাজার ॥ 

জধ্যেতে হারিয়৷ নির্গ গেল পলাইয়া। 

তার বেটি বিভ। কৈলাম মহিম জিনিয়া ॥ 

গেোবিন্দচন্দ্রের কাহিনী কবির অততুযুক্তিপূর্ণ বর্ণনা বটে, কিন্ত একেবারে 
মিথ্যা বলিবার কারণ দেখি না। 

একদিন যে অছুন1 পছুনার কুথা ভাটমুখে প্রচারিত এবং যোগী ও 

চারণদিগের গীতে ধ্বনিত হইয়া সমগ্র ভারতবর্ষে থোষিত হইয়াছিল, 

লক্ষণ দাস প্রমুখ উত্তর-ভারতের কবিগণ ধাহাদের 

বিরহ-মিলন গাহিয। ধন্য হইয়াছেন, তাহারা 

সর্বেশ্বর নগরের রাজছুহিতা ছিলেন । রাজ! গোবিন্দচন্দ্র ইহাদিগকে 

এবং রত্রমালা ও কাঞ্চনমালাকে বিবাহ করিয়াছিলেন । শেষোক্ত 

দুইজনকে বিবাহ করিবার কালেই রাজাকে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল ।__ 

এক বিভা করাইল অদুন1 পছুনা | 

সে সব পোন্দরি জানে আমার বেদনা ॥ 

আর বিভা করাইলা খাণ্ডাএ জিনিয় । 

আর বিভা করাইল! উরয়৷ রাজার মীঁএয়! । (১) 

অদুন। পছুন। 

বর্তমান জলপাইগুড়ি জেল। এক সময়ে প্রাচীন প্রাগ্জ্যোতিষ 
রাজোর অন্তর্গত ছিল। নবম শতাব্দীর পূর্বে পৃথুরাজা নামক কোন 

নরপতির রাজধানী ও দুর্গার জীর্ণাবশেষ এখন শুধু 

বিশুষ্ক পরিখায় ও গুস্ম কণ্টকে সমাবৃত স্তপরাশিতে 

পরিণত হইয়া ভিতরগড় নামক স্থানে বর্তমান আছে। একটার পর 

পৃথু রাজ 

€১) সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থ(বলী-_৪৩ সংখ্য]। 



৪৩২ বাঙ্গালীর বল 

একটী করিয়া ছয়টা পরিখার রাজধানী পরিবেষ্টিত ছিল। আজও 

পৃথ্থীশূল দীখি পৃথুবাজের নাম বহন করিতেছে | (১) 

করতোয়ার পশ্চিম-তটে ঘোড়াঘাট অবস্থিত । এক কালে ঘে এই 

স্থান স্থদুঢ় তুর্গাদির দ্বার। স্থশোভিত ছিল, পঞ্চদশ শতাব্দীব শেষ ভাগে 

মুসলমানগণ ঘে ঘোড়াঘাটে ছুর্গাদি রচন। করিয়। 

উহা শ্ুরর্ষত করিয়াছিল এবং বঙ্গসামত্রাজাকে 

শক্র মুক্ত রাখিতে চেষ্টা কবিয়াছিল, আছিও সে দমকল চিহ্ন বনান্তবালে 

লুক্কায়িত রহিষাছে। (২) ঘোড়াঘাট বঙ্গে প্রান্থদ্রর্গ । উহাব সহিত 

বঙ্গসৈন্তের শোৌধ্য-বীধ্যের যে সম্বন্ধ ছিল তাহার সকল কথ। উহ স 

স্পষ্টক্ষরে লিখিয়া না রাখিলেও পারিপাশ্থিক অবস্থার দ্বার সুচিত হয়! 

! 

ঘেড়াঘ।ট 

বালুরঘাট মহকুমাব দেবীকোটেব সভিত কত দ্রিনেব কত প্রাচীন 
কাহিনীর স্থৃতি জড়িত রহিয়াছে । একদিন এই পুনর্তবাতীবে নপত্তি 

বাণের বিজয়-ভেরা নিনাদিত হইয়াছে, একদিন 

তাহার চারু-কারুসমন্বিত দেবমন্দিরের প্রস্তর- 

প্রাচীর ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করিয়। সান্ধ্য-আবতির শঙ্খ-ঘণ্ট-নিনাদ 

উত্তরবঙ্গের গগনে পবনে বিলীন হইছে । এই পুনর্ভবাব পথেই একদিন 

পাল রাজার বিজয়ী “নৌ-বিতান” জয়গর্বেব বাহিত হইয়। “ভর্গেব মৌলী” 

পধ্যন্ত গমন করিয়াছে--“ঘনাঘন” রণকুপ্তরে আরোহণ করিষা বিজয়ী 

বঙ্গবীর একদিন এই পথে প্রধাবিত হইয়! সমগ্র উত্তরাপথকে “কর প্রদ” 

করিয়া তবে গৃহে ফিরিধাছে! আজ সেই মহ1-শ্মশানে কত প্রস্তর- 

স্তম্ভ, শিল্প-সৌষ্ঠব-সম্পন্ন কত পাষাণর।শি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে | 

স্থবিস্তৃত দুর্গের (১৮০* ফিট» ১৫০০ ফিট) চতুর্দিকে ধে স্থুদুঢ় 

দেবকে 

(১) ১1271025 (425/277 £772/2)---৬ 91. 111) 11), 4327-40. 

(২) £ 70 078--81. 



সারি ৪৩৩ 
চে 

প্রাচীর ছিল, প্রাচীরের দক্ষিণ ও পুর্বাদিকে। ষে  স্গতীর পরিখা ছিল-- 

এখনও তাহাদের চিহ্ন সন্ধান করিলে মিলিতে পারে । পরিখার 

একাংশ পুনর্ভবার গর্ভে স্থান লাভ করিয়াছে । 

হুর্গের পশ্চিম ভাগে যে বিস্তৃত ভূখণ্ড বর্তমান আছে, সেইখানেই 

হয়ত সেকালে নিংহ্দ্বার রক্ষার্থে নিম্মিত বহিঃপ্রাচীর বর্তমান ছিল। 

কেন্ত্রস্থলের বিশাল ইষ্টক-স্তুপ রাজবাটীর অবস্থান স্থচিত করিতেছে 

বলিয়া কথিত হয় । দুর্গের পর্ববদিকে আর একটী প্রবেশ-পথ বর্তমান 

ছিল। পরিখার উপর দিয়া ছুই শত ফিট দীর্ঘ একটী সেতু বিস্তৃত 

হইত । রাজপ্রাসাদ ও ছুর্গ সমচতুক্ষোণাকতি ভূখণ্ডের উপর প্রতিষ্ঠিত 

ছিল। উহার এক একটা পার্খ টৈর্ঘে এক মাইলের কম ছিল না। এই 
২ পুবীব প্রাচীর উষ্টক দ্বারা গ্রথিত ছিল বলিয়। অন্তমিত হয়। 
টি বাহিরেই স্থগভীর পরিখ। ছিল । 

মুনলমান-শাসনকালের উধায় ,এই দেবকোটেই বক্ভিয়ার খিলিজির 

গ্রধান দুর্গ ছিল-_-দেবকোটেই তীহার কঙ্কালরাশি শেষ আশ্রয়লাভ 

করিয়াছিল। তাহার গুরু আভতাউদ্দিনের মসজেদ ১২০৩ খৃষ্টাব্দে 

নিম্মিত হইয়া এই দেবকোটেই উচ্চশিরে দণ্ডা়মান ছিল , পঞ্চদশ 

শতাব্দীর শেষভাগে আলাউদ্দিন হোসেন দ্রেবকোটেই তাহার প্রধান 

সীমান্ত ছুর্গ নিশ্মীণ করিয়াছিলেন | (১) 

জলোচ্ছ।সমরী আবর্তভীষ্ণ! বীচিভঙ্গবহুল! সদানীর! করতোয়ার 

অধুনা রেখাবৎ জলধারার তীরে যে বিশাল ছুর্গের সমুচ্চ প্রাকার এখনও 

মৃহাস্থানে দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার স্থবিস্তৃত 
মহাস্থান গড় 
৮ চস টি: আজিও ম্পষ্টরূপে বর্তমান, ১ যাহ পার 

(১) নি 07262 ০ 177 ( 151৩৬ ১, 2109--29 

1525/2772 7702245 11010৬০0111, 10005659654. 

। 4৫700 ::527520/ 22/০7/5---00010001051)218ত ড 01, 2৬. 00-94-7104, 

১ 



৪৩3 বাঙ্গালীর বল 

দক্ষিণে বারাণসী খাল ও পশ্চিমে কালীদহ এবং গিলাতলা খাল আজিও 

প্রকাশ করে যে, বগুড়া জেলার মহাস্থান গড় একদিন দুর্তেষ্য ছিলা- 
যাহার বিপুলায়তন জাঙ্গালগুলি আকারে অতি বৃহৎ বলিয়া আজিও 

ভ্রমক্রমে পাগুব ভীমের নামের সহিত সংযুক্ত থাকিয়া বিস্ময় উৎপাদন 
করে-_রামচরিত” আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্ব পধ্যন্ত তাহারও এতিহাপিক 

তথ্য 'যথীযথরূপে সমুদঘাটিত হয় নাই। জনপ্রবাদ এই গড়কে 
্রয়োঠ্শ£ শতাববীর অধুনা-বিস্বৃত রাজ! পরশুরামের কীন্তি বলিয়া 
প্রচরৈত করিতেছে । (১) শুনিতে পাওয়! যায়, এই ছুর্গের পশ্চিম 

প্ররেশপণ্ণ একটা তাত্রনিশ্মিত বুহৎ সিংহ্দ্বার ছিল। 

(১) 72724 2754 5 0752/7-]5 টি জেনে 1550. 1500 ৯০ 1006215/4- 

£2£ 44697797727, [7 010101- ৬০]. ৬1]. 

“মীর্জী আরজমন্দ ও মুন্সী সুরযন।রায়ণ প্রণীত “তারিখ-ই-বাঙ্গালণ' নামক পারস্য 

ভাষায় লিখিত এঁতিহাসিক গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়] যায় যে, বর্তমান মহাস্থান গড়ই 

প্রাচীন পৌগুবর্দন এবং তথাক।র শেষ নৃপতি রাজ? পরশুরামের প্রকৃত নাম র(জ1 নর- 
পিংহ। তিনি ভোজগৌড় বংশীয় ও ৪৩৯ হিজরীতে বর্তমান ছিলেন। আইন-ই- 

আকৃবরি ও মিন্হাজুল্ মুতাক্ষরিণ পাঠে অবগত হওয়] যায় যে, ভোজগোৌড় বংশের 

পতনের পর বৈদিকমার্গ-প্রবর্তক শুরবংণীয় প্রথম রাজ! আদিশুর (ইহার প্রকৃত নাম 
জয়ন্ত) গৌড়রাজোর রাজা হইয়/ছিলেন। রাজতরঙ্গিনী ও প্রাচীন কুলশান্ত্র অনুসারে 

জয়ন্ত ব আদিশুরের রাজধানী পৌও,বর্দন ( বর্তমান মহাস্থান ) ছিল।” 

অন্থত্র_(মহাস্থান গড়ে স] সল্তানের ) “আস্তানার প্রবেশ দ্বারের প্রস্তর-নিন্মিত 

চৌকাঠের উপরিভাগে প্রাচীন বঙ্গাক্ষরে “ভ্রীনরসিংহ দামস্ত” এই কয়েকটি অক্ষর মুদ্রিত 
আছে ।.-...*উক্ত “নরসিংহ' রাজ পরশুরামেরই প্রকৃত নাম।” 

_-বগুড়ার ইতিহাদ-_ ্রীপ্রভাসচন্ত্র সেন বর্ম, বি-এল্ » ৩৭ এবং ৪৪ পৃষ্ঠ1। 

সা সুলতানের আস্তানার উত্তর-পশ্চিমদিকে একটি বৃহৎ স্তুপ দেখিয়াছি । উহার 

অংশবিশেষ খনন করিবার পর একটি প্রস্তরনিশ্মিত মন্দিরের অংশ প্রকাশিত হয়। 

মন্দির মধ্যে নানা প্রস্তরমূন্তি পাওয়1 গিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে সশিল্ত ধ্যাননিমগ্ন 



 বীরস্থৃতি ৪৩৫ 
্ 

॥4 ৬০৯2৯ শস্পীি পিছ চিল উপা্িপাসিি শী সপ্ত সি াসিতী সি াস্িপাস্িশী ৯ পপনছি পা ৮ লাস্পর্িপ সস পালা স্সিপি সিএ সিল 

এই গড়ের দৈর্ঘ্য ও গ্রায় ৪ ৪৫০০ ফিট ও প্রস্থ ৩০০০ (ফিট ] ছূর্ীভ্স্তরে 
একটী কুপ আছে, উহার ব্যাস প্রায় ১৪২ ফিট উড এখন $জেমৎকুণ 
নামে পরিচিত। মৃত্তিকা! খনন কালে এই গড়েরুশন্তিততধ*হইউঞ-কদ্ধতীয- 
চন্ত্রগুপ্ণ ও কুমার গুপ্তের মুদ্। আবিষ্কৃত হইয়াছিল । 

কোন্ পাঠান-সেনাপতি মহাস্থান গড় প্রথমে আক্রমণ করিয়াছিলেন 

তাহা জানিবার উপায় নাই। কিন্তু জনপ্রবাদ সেই উন্নত 

সহিত যে অপূর্ব বীরত্ব-কাহিনী সংযুক্ত করিয়াছে, তাহা 
গৌরবগাথ।। মুসলমান-আক্রমণ রোধ করিবার জন্য যখন! হিস ৰা 
একে একে প্রাণ বিসঞ্জন করিলেন, যখন ক মি হি 

রক্ষার জন্য তিনি ছুর্গপ্রাকার হইতে বম্প প্রদান করিয়৷ দুর্গমূল-প্রবাহিণী 
করতোয়ার তরঙ্গমধ্যে লুক্ধায়িত হইলেন। 

বগুড়া জেলার অধুনা শীর্ণকায়! তুলসীগঙ্গার তটে আজিও “সতীঘাট” 
সেকালের বঙ্গরমণীর যে অসাধারণ বীরত্ব-কাহিনীর স্মৃতি রক্ষা করিয়! 
বাঙ্গালীর পবিত্র তীর্থরূপে বিরাজ করিতেছে, বাঙ্গালী তাহার বিশেষ 

সন্ধান রাখে না! পাথুরিয়াঘাটায় মহীপুরের বিস্তীর্ণ 

ংসাবশেষের অদুরেই সতীঘাট । পাঠানগণ যখন 
এই প্রদেশ আক্রমণ করিয়াছিল তখন এই স্থানের কোন সামস্তরাজ 

সতীঘাট 

বুদ্ধমুত্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই মন্দিরে প্রবেশ করিবার জন্য যে বৃহৎ দ্বার ছিল, তাহার 
নিন চৌকাঠ প্রস্তরে গঠিত । বহুদিন পর্যন্ত উহ 'খোদাক। পাথর” নামে পরিচিত ছিল। 
খননের পর দেখ] গিয়াছে যে, সেই চৌকাঠের মাপ-_৯1.8 ২1 81 ৮ ২1,৫11 উহার 
মধ্যস্থলে একটি পুষ্প খোপদিত আছে । ইহার সম্বন্ধে কানিংহ্াম সাহেব লিখিয়াছেন-__ 
“106 0555515 0০০7-51]] ০12, [71000] 05007016, ৮117101) 19 150৬ 10151811060. 

11006 0১৩ 09006 ০5090508, 790১0010005 90006. মহাস্থান গড় 

হইতে নযুনাধিক ৫* মাইলের মধ্যেই অধুন। স্থবিখ্যাত পাহাড়পুর স্তুপ 



৪৩৬ বাঙ্গালীর বল 

প্রথমে স্বপক্ষ ত্যাগ করিয়া পাঠান্পক্ষ অবলঘ্ধন করিয়াছিলেন। তাহার 

বীরপত্রী এই সংবাদে মম্মাহত হইয়! নানা উপায়ে স্বামীর মত পরিবর্তন 

করিলেন। সামন্তরাজ তখন পাঠানের বিরুদ্ধে অসি ধারণ করিয়৷ 

ভীষণ যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলেন। সামন্তপত্রী অবিলম্বে চামুণ্ডাবেশে 
সসৈন্তে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া স্বামীর মৃত দেহ উদ্ধার করিলেন । 

তখন তুলসীগঙ্গাতট চিতানলে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল! সতী মৃতপতির 

দেহ অঙ্গে ধারণ করিয়া সেই অখ্রিমধ্যে প্রবেশ করিলেন-_পাঠানস্নে। 

স্তব্ধ হইয়া সেই চিতার আলোকের দিকে চাহিয়া রহিল! 

“ভূরস্থুট রাজবংশ প্রায় ৪০০ বংসর অপ্রতিহতভাবে দক্ষিণরাটে 

রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং অনেক কীত্তিকলাপও রাখিয়া গিয়াচছেন। 

আকবরের সমর এই বংশের একজন রাণী-_ 
রাণী ভবশঙ্করী-_উড়িয্ার পাঠানদিগের সহিত যুদ্ধ 

করিয়াছিলেন বলিয়৷ বাদশাহ আকবর তাহাকে 'রায়বাঘিনী” উপাধি 
দিয়াছিলেন। গুণগ্রাহী আকবর রাণীকে উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিবার 

জন্য বহুমূল্য উপহার সহ অশ্বররাজ মানাসিংহকে ভূরস্থটে প্রেরণ 

করেন। আজিও দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের লোকে কোন নারীর নিঠিকতা 

ও উগ্রপ্রকৃতি বুঝাইবার জন্য সচরাচর বলির! থাকে, “রমণী যেন 

রায়বাঘিনী |” (১) 

আধুনিক বর্ধমান এক সময়ের পার্থালিস্ (12270১9115)-_গীক্ 

ভৌগোলিকগণ ইহাকেই গঙ্গরাঢ় সাম্রাজ্যের রাজধানী বলিয়! বর্ণনা 
করিয়াছেন। এরিয়ান যে নদকে আন্দোমেটিস্ 

( £00010865 ) নামে বর্ণনা করিয়াছেন, উইল- 

ফোর্ড সাহেব বিবেচনা করেন যে তাহাই দামোদর । গ্রীকৃদিগের 
পপি শিপ পাাস্প্পলিলাশ সপ শি শিপ শিকল পা শা শা শীট শট শী শপ ৮৮ _ শশী টিন 8 

রায়বাঘিনী 

বর্ধমান 

৭৮ 7 পাদ তে পোপ পাপা শা শাক ৭ শশার 

(১) বঙ্গবীরাঙ্জনা রায়বাধিশী__বিধুভ্ষণ ভট্টাচীধ্য-_১৫*-৫১পৃষ্ঠ|। 
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আমিস্টিস্ ( 4770565 ) বদ্ধমানের অজয়, তাহাদিগের [.0599108 

একালের কাটোয়। ৷ এই ভৌগোলিক নিদ্দেশ সত্য হইলে, ইহ। বলিতেই 

হইবে যে, বর্দমানের শৌর্্যখ্যাততি একদিন ভৃবন-বিখ্যাত ছিল-_তাহা 

কবি ভাজ্জিলের গানেও স্থান লাভ করিয়াছিল । 

বর্ধমানের শেবগড পরগণ! এখন কানন। সেই কাননাভ্যন্তরে 
এখনও করিদপুর থানার সন্নিকটে দ্রিঘি, অজয়তীরে চুরুলিয়ায় এবং 

বর্দনানের ডিহি শেরগড়ে প্রাচীন দুর্গের চিহ্ন বর্তমান আছে । 

প্রাচীনছর্গ জনশ্রুতি চুরুলিয়। দুর্গের সহিত নরোত্তম নামক 
একজন রাজার নাম সংযুক্ত করিয়াছে। ডিহি-ছূর্গের প্রস্তর-রচন! 

অনেক প্রাচীন কালের বলিয়। অনুমিত হইয়াছে । (১) 

ঘে অঞ্চল এখন গোপভূম নামে পরিচিত তাহ গোপরাজ মহেন্দ্র 

নাথ বা মহিন্দি রাজার রাজ্য বলিয়া কথিত। মানকরার নিকটে 

আমরাগড় নামক যে স্কান আছে তাহাই এককালে 

মহেন্দ্র রাজার রাজধানী ছিল। এখনও তাহার 

দুর্গ বশেষ পরিলক্ষিত হয়। 

গে।পভ়ূম 

এই গোপরাজ্য যে কতদুব পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল সে বিষয়ে নানা 
মতভেদ থাকিলেও দামৌদরতীরে ভরতপুর ও কনকেশ্বর নামক স্থানে 

যে দুইজন প্রতাপশালী গোপ-জমীপার বাস করিতেন, কিন্বদন্তী তাহ! 

এখনও বিস্বৃত হইতে দেয় নাই । সৈয়দ-সৈয়দ বোখারি নামক জনৈক 

মুনলমান কনকেশ্বরের জমীদারের সহিত কলহে লিপ্ত হইয়া তাহার 
জমীদারী বলপূর্ববক কাড়িয়৷ লইয়াছিলেন। এ কলহে যথেষ্ট রুধিরপাত 

ঘটিয়াছিল। আজিও ভরতপুরে এবং কনকেশ্বরে ক্ষুত্র ক্ষুদ্র দুইটা 
দুর্গের চিহ্ব পরিলক্ষিত হয়__নিকটবর্তী দীঘিকা হইতে কখন কখনও 

(১) 40272207275. 02260 15 20, 
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কৃষণপ্রন্তরে নিশ্মিত দেব দেবীর প্রতিমৃত্তি উত্তোলিত হইয়া থাকে । 
অজয়তীরে মঙ্গলকোটও প্রাচীন বিভবের নান! চিহ্ন ধারণ করিয়া 

এখনও বর্তমান রহিয়াছে । কেহ কেহ অনুমান করেন যে এই স্থার্নেই 
একদিন বর্ধমানের অধুনা-বিস্বত গোপরাজ্যের প্রান্তদুর্গ বর্তমান 

ছিল। (১) 
গৌড় এবং রাজমহল হইতে মেদিনীপুর ও কটক পধ্যন্ত যে 

স্বিস্তৃত রাজপথ আজিও সুসলমান-সাম্রাজ্যের কন্কাল স্বরূপ বর্তমান 

আছে তাহা! আবশ্যক মত রণযাত্রার জন্যই প্রথমে গঠিত হইয়াছিল। 

সম্রাট আকবরের সৈন্য একদিন রাজমহলে পরাভূত 

ও নিহত দাউদের পরিজনবর্গকে বর্দমানেই ধৃত 

করিয়াছিলেন । ইহার দশবতনর পর দাউদের 

শোকসন্তপ্ত পুত্রের সহিত সম্রাট আকবরের যে সকল খগুযুদ্ধ ঘটিয়াছিল 

তাহাও এই বর্ধমান প্রদেশে । দাউদের সেনার মধ্যে বাঙ্গালী ঘে 

কম ছিল ন। তাহা আমর! ইত: পূর্বেই দেখিয়াছি। 

রাজ! কীত্ভিচন্দ্রের নাম এখন বিলুপ্ত হইয়াছে বটে, কিন্ত তাহার 

বীরম্থৃতি বিলুপ্ত হইবার নহে। চন্দ্রকোনা এবং বরোদার রাজাদিগের 

সহিত ঘাটালের নিকটে তাহার ষে যুদ্ধ হইয়াছিল, 
তাহা বাঙ্গালীর রণলিপ্লার পরিচয় দেয়। চন্দ্রকোন। 

এবং বরোদা রাজ্য জয় করিয়া কীন্িচন্ত্র বীরদর্পে অগ্রসর হইলেন। 
বল্ঘরার রাজ! তাহার সহিত শক্তি পরীক্ষার জন্য অপেক্ষা করিতে- 

ছিলেন; তারকেশ্বরের শ্রীমন্দির সান্নিধ্যে উভয়ের যুদ্ধ ঘটিল। কীত্তি- 
চন্দ্রকে শক্তিসম্পন্প দেখিয়া মুখিদাবাদের নবাব তাহাকেই এসকল 

রাজ্যের স্বামী বলিয়া শ্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বিষুণপুরের 

বাদশাহের সহিত 

খণ্ড যুদ্ধ 

কীত্তিচন্্র 

(১) - 42222222025 02222. 05 22, 



বীর-স্মৃতি ৪৩৯ 
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রাজ তখন বীর বলিয়া পরিচিত ছিলেন বটে, কিন্ত কান্তি ভাহাকেও 

যুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছিলেন । 

১৭৪০ খৃষ্টাব্দে কীতিচন্দ্র স্বর্গারোহণ করিলে পর তাহার পুত্র 

চিত্রসেন রায় দিল্লীর সম্রাট কর্তৃক রাজগৌরবে বিভূষিত হইলেন। 

বীরভূমি, বিষুপুর ও পঁচেটের ভূপগণ তাহার চির 

শত্রু ছিলেন। শব্রদিগকে বিধ্বস্ত করিবার জন্য 

চিত্রসেন যে প্রাস্তহুর্গ নিশ্মাণ করিয়াছিলেন, আজিও তাহা রাজগড় 

নামে পরিচিত। (১) আজিও রাজগড়ের ৪০ ফিট উচ্চ প্রাকার 

দর্শকের কৌতহল উদ্দীপিত করে । আজিও সেই ছুর্গের উত্তর ও 

দক্ষিণ দ্বার ও তাহাব স্ুদুঢ় বুরুজ চিত্রসেনের ম্থৃতি জাগ্রত রাখিয়াছে। 

ইহারই উত্তর-পশ্চিমে অজয় নদের তীরে ঘে ভূভাগ বনাকীর্ণ হইয়াছে, 
তথায় একদিন চিত্রসেনের বীরভদ্রগণ সর্ববদ! স্বদৃঢ দুর্গ রক্ষা করিত। 
আজিও তাহার নামপম্বলিত কামান সেকালের বাঙ্গালীর যুদ্ধোপকরণের 

পরিচয় দ্রিয়া থাকে--আজিও সেনপাহাড়ী এই সেন বংশের গৌরবস্থতি 

রক্ষা করিতেছে। 

চিত্র সেন 

এমন একদিন ছিল যখন এই বংশের তিলকচন্দ্র রায় সম্রাট 

আহম্মদ শাহের নিকট 'হইতে রাজপদ ও পঞ্চহাজারি মনসবদারি 

প্রাপ্ত হইয়া গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন । (২) রায়না 

থানায় আজিও এক দস্থ্যরমণীর কাহিনী বিবৃত 

হইয়া থাকে । স্থুদক্ষ কর্ণেল বা! কাপ্তানের ন্যায় এই 

দন্যরমণীও অশ্বারোহণে পটু ছিল। মধ্যে মধ্যে আলোকোন্তাসিত 

সার্কাস্ মণ্ডপে আময়া অশ্বপৃষ্ঠে বঙ্গরমণী দেখিতে পাই বটে-_কিস্ত 

তিলকচন্দ্র রায়, 

রায়নার দহ্য-রমণী 

(১) 72227 27254. 02222. [১০ 105. 

(২) 77228271925. 0%252£.105 292. 
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রায়নার দস্থ্যরমণী যে যুগের, সে যুগে এ দেশে যুরোগীয় সার্কা 
আসে নাই । (১) তখন বঙ্গনারীও অশ্বে আরোহণ করিতেন,_-তাই 

আমর! এখনও “মাঘ মণ্ডল, ব্রত কথায় শুনি_-“দোলায় আমি থোড়ায় 

যাই । আজ যে বঙ্গনারী আত্মরক্ষায় অসমর্থ-_কে তাহাকে এমন 

করিল? আমরা নয় কি? 

ঘভবিষ্য খণ্ড নামক গ্রন্থে প্রকাশ যে চতুর্দশ শতাব্দীতে বর্ধমন 

প্রদেশে দামোদর নদতীরে হেম সিংহ নরপতির স্থবিস্তৃত রাজধানী 

বারজ করিত । এক সময়ে বর্ধমান, হাবড়া, হুগলী, 

নদীয়।। পাবন।, মেদিনীপুর, বীকুড়। ও মুশিদাবদ 

জেলার কিয়দংশ বর্ধমানরাজোর অন্তর্গত ছিল। আজিও মহবতৎগড, 

শক্তিগড, রামচন্দ্রগড, শেরগড়, সমুদ্রগড, প্রভৃতি ষোলটী গড়ের চিহ্ন 

বর্তমান থাকিয়া এই বিপুল সাম্রাজ্যের হিন্দু ও মুসলমানের ভাগ্যবিপধ্যয়ের 

সহিত বাঙ্গালীর শৌধ্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে । 

বর্ধমানর।জ্য 

মেদিনীপুরের প্রাচীন ইতিহাস বিচিত্র তথ্যে পরিপূণণ। এক সময়ে 

মেদিনীপুর জেলার পূর্ব-ভাগে নৌবল সম্পন্ন বাঙ্গালীর বাস ছিল। 

সমাট অশোক যখন কলিঙ্গ জয় করিলেন ( খুঃ পুঃ 

২৬১) মেদিনীপুর জেলা তখন মৌধ্য-সাম্রজ্ের 
অস্তভূক্তি হইয়া মৌধ্য-সভ্যতাব আলোকে সমুজ্জল হইয়াছিল। তাশ্রলিধ 
তখন মেদিনীপুরের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র রূপে বর্তমান ছিল। সম্ট 

অশোক এই স্থানে একটা স্থবৃহৎ স্তস্ত স্থাপন করিয়া তাম্রলিপ্তকে 

চিরম্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন | (২) 

মেদিনীপুর 

(১) 77727242০22, 01 [10012--৬01- 15 01), 270-7315,. 

(২) 77/4//252 2222765 ০ £%2 77251277727 3625]7--501. 1, 

1,202. 



বীর- স্মৃতি ৪8৪১ 
মত 

জীন সার শেষ প্রদীপ বৃহদ্্থ যখন ীভোহী সেনাপতির: হস্তে 

নিহত হইলেন, তখন মৌধ্য-সাম্রাজ্য চূর্ণ বিচুর্ণ হইয়া গেল। কলিঙ্গে 
আবার স্বাধীনতার বিজয়-পতাক। উড্ডীন হইল । 

উদয় গিরির হৃন্তিগুহায় যে শিলালিপি আবিষ্কৃত 

হইয়াছে তাহাঁতেই প্রকাশ যে কলিঙ্গরাজ খাববেল মগধ জয় করিতে 

সমর্থ হইর়াছিলেন। তাতম্্লিপ তখন একটী পৃথক্ রাজাৰপে পরিণত 

হইযাছিল। মেদিনীপুর জেল। তখন এই তাঅলিপ্ত রাজের অন্তগত 
হইয়াছিল | (১) 

তাত্লিপ্ত রাজ্য 

উত্তর-ভারত যখন গুপ্ত-সাম্রাজ্যর প্রভায় সমুজ্ল, পরিব্রাজক ফা- 

হিয়ান তখন ( ৪০৫-৪১৮ খুঃ অঃ ) তাম্রপিপ্ত রাজ্য দর্শন করিয়াছিলেন । 

তখনো! উহ। নৌসাধনের খ্য।তিতে প্রসিদ্ধ ছিল। ভৌগোলিক টলেমিও 

তাম্রলিপ্টের উল্লেখ করি গিয়াছেন। 

গুপ্তসাআাজ্যের ধ্বংসেব পর মেদিনীপুব জেল। ধাহার চরণ চুম্বন 
করিয়াছিল তিনি দেবরক্ষিত নামে পরিচিত । তাহার পরই মহারাজ 

শশাঙ্কের বঙ্গসৈম্য আসিয়া মেদিনীপুব জয় করিয়াছিল। কলিঙ্গরাজ 
খারবেলের কাল হইতে বহুদিন পধ্যন্ত তাঅলিপ্ত রাজ্য একটা স্বতন্ত্র ও 

স্বাধীন বৃহ রাজ্যরূপে পরিচিত থাকিয়া বঙ্গের একাংশের শূরত্বের পরিচয় 

দিয়াছিল। শেষে উহা রাটরাজোর অন্তভূক্তি হইয়াছিল বলিয়া জানা 

যায়। একাদশ শতাব্দীর প্রারস্তে রণশূর বাটে রাজত্ব করিতেন। 

স্রবিখ্যাত বীর ও রাজ্যবিজেতা দাক্ষিণাত্যের রাজেন্দ্র চোল দেবের' 

সহিত তাহার সমর-কাহিনী রাঢ় বীরগণের সম্র-পটুত্বের পরিচয় দেয়। 

একদিন যে তাঅলিপ্ত বঙ্গের শ্রেষ্ঠ বাণিজা-কেন্দ্ররূপে দেশে বিদেশে 

(১) 2/9£2597% ০9271 0 22%54-1১1, ত 01091500907, 

4.5. 5, 78০8১ 1১, 289, 



৪৪২ বাঙ্গালীর বল 

বিখ্যাত হইয়াছিল, ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে তাহা শুধু প্রাচীন 

গৌরবের চিতাভক্মের তিলক ধারণ করিয়াছিল। 

হিজলী তখন বর্গের নবীন বাণিজাকেন্দ্র_ 
তমোলুক তখন বিস্থৃত ও বিলুপ্ত । রাল্ফ ফিচ ( ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে ) বর্ণনা 

করিয়াছেন যে নেগাপত্রন্, স্থমাত্রা, মলাক্কা প্রভৃতি নানা স্থান হইতে 
অর্নবপোত হিজলীতে বাণিজ্যব্পদেশে আগমন করিত । এককালে 

যেমন তাশ্রলিপ্তের সহিত বঙ্গীয়-বাণিজ্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল--তেমনি 

আবার পরবর্তীকালে হিজলীই বঙ্গের বাণিজ্যের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ 

হইয়াছিল । হুগলীর খণ্ডযুদ্ধের পর জব-চার্ণক ই্টইগ্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষ 

হইতে হিঞলী অধিকার করিয়াছিলেন। মোগলপতির নির্দেশ-ক্রমে 

মোগল সৈন্য ৩৪ মাস ধরিয়া হিজলী অবরুদ্ধ করিয়া রাখিল । পরে যখন 

মোগল-সৈন্ত হিজলী পরিত্যাগ করিল, জব-চার্ণক তখন নিরাপদে বহির্গত 

হইয়া যে নগরীর পাদপীঠ রচনা করিলেন তাহাই ভারতের প্রধান 
রাজধানী কলিকাতা । (১) 

হিজলী 

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারস্তে পর্তগীজগণ মোগল কর্তৃক বিতাড়িত 
হইয়৷ (২) তাহাদের বাণিজ্যকেন্তর ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইল । দিনেমার- 
বাণিজ্যতরণী এই স্থানেই পণ্য বহিয়। আনিত এবং কোম্পানীর বণিকও 

এই বন্দরেই দিনেমারদিগের সহিত বাণিজ্য-ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা 
করিতেন । তখনো “তমোলুক” একেবারে পরিত্যক্ত হয় নাই--উহা। 

তখন পর্তুগীজ কর্তৃক “তম্বোলি' নামে অভিহিত হইত। 

প্রাচীন কালে মেদিনীপুর মযুর-রাজ্যের অন্ততুক্তি ছিল। নয়ুর-বংশ 

(১) 47167222025: 32774 ড০1. 7, 1১, 214. 

(২) ৮, [75065 7722, ৬০]. [], 1১. 240. 



বীর-স্মৃতি ৪৪৩ 
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তাআলিঞ্ নগরকে রাজধানী করিয়াছিলেন া শুনিতে পাওয় যায় মুর 

বংশের নুপতিগণ ক্ষত্রিয় ছিলেন। শেষ নুপতি 

নিঃশক্ক নারায়ণের মৃত্যুর পর ময়ুর-সিংহাসন কৈবর্ত 
রাজগণ কতৃক অধিকৃত হইল। কালু ভূইয়া সেই কৈবর্তরাজদ্রিগের 

প্রথম পুরুষ । শুনিতে পাওয়। যায় মমুররাঁজগণ দীর্ঘে প্রস্থে ৮ মাইল স্থান 

ঘিরিয় ছুর্গ-প্রাচীর রচনা করিয়াছিলেন, প্রাকার-মূলে গভীর পরিখা 

বন্তমান থাকিয়া রাজনগরীকে নিরাপদ রাখিয়াছিল। 

মযূর রাঁজবংশ 

কোথায় ব। সেই প্রাচীন তাত্রলিপ্তের গৌরব, 'বিভব-_কো থায় বা 

সেই ময়ুর-বংশের বীরত্বখ্যাতি--আর কে'থায়ই বা অশোকের সেই 
২০০ ফিট উচ্চ স্তস্ত-_-তমোলুকে এ সকলের চিহ্ন পর্য্স্ত নাই ! এক 
কালে সমুদ্র যাহার চরণ ধৌত করিত, এখন উহা তাহার নিকট হইতে 

প্রীয় ৩০ ক্রোশ দূরে অপস্যত হইয়াছে ৷ কৈবর্তবাজদিগের অষ্রালিকা ও 
দুর্গ(দির ধ্বংসাবশেষ এখন বহু অনুসন্ধান করিয়। বাহির করিতে হয়__- 

তাহারা এখন উপকথার নায়ক মাত্র! প্রাচীন নগরী ভূগর্ভে স্থান লাভ 

করিয়াছে-_-একটা স্থুবৃহৎ দেবমন্দির পধ্যন্ত অনেকাংশে ভূতলে বসিয়া 

গিয়াছে ইষ্টক-গ্রথিত কূপ ও গৃহাদি প্রায় ১৮ হইতে ২১ ফিট খনন না 
করিলে আর দেখিবার সম্ভাবনা নাই। বূপনারায়ণের ভঙ্গ প্রবণ তটনিম্ে 

কিছুদিন পূর্বেও কতকগুলি প্রাচীন রৌপ্য ও তাত্্র-মুদ্রা পাওর়। গিয়াছে। 
সেগুলি যে বৌদ্ধযুগের তাহার নিদর্শন উহাদের গাত্রেই বর্তমান 

রহিয়াছে । তাশ্রলিপ্তের শ্মশানের উপর এখন কেবল “বর্গভীমার” প্রাচীন 
মন্দির দণ্ডায়মান থাকিয়। প্রাচীন উন্নত স্থাপত্যের চিহ্ন স্বরূপ প্রশংসিত 

হইতেছে। (১) . 
সম্রাট আকবরের বঙ্গবিজয় হইতে আরম্ভ করিয়া নবাব শায়েস্ত 

লি 2০৭ ২ শা ০ শি সদ স্টেপ শীট সপ »--া শা 2 ললিপপ তত ৮ শা শশা ি শশী শী দিশা শী শিপ 

(১) 77272420252: 54457: 01. 1.0, 217-218, 



৪১৪৪ বাঙ্গালার বল 

1র চট্টগ্রাম বিজয় পধ্যন্ত, মগ ও ফিরিঙ্গি দন্যযগণ জল-পথে বঙ্গদেশ 

আক্রমণ করিত। তাহারা লুষ্ঠন করিতেই আসিত, 
লুন করিয়াই পলায়ন করিত। যেমন ধন রত্ব 

লইত, তেমনি বাঙ্গালার হিন্দু ও মুসলমানদিগকেও চুবি করিয়৷ লইয়। 
যাইত । স্ত্রী কি পুরুষ, ধনী কি নিধধধন-_কেহই বাদ যাইত নাঁ। এইরূপে 
ধৃত নরনারীর হস্ত-তালু বিদ্ধ করিয়৷ তাহারা সেই ছিদ্রপথে বেত্র প্রবেশ 

করাইয়া দিত এবং বেত্র ্বর একজনের সহিত আর একজনকে গ্রথিত 

করিয়া রাখিত! হৃলুভাগ্য বন্দিগণ এইরূপে আব হইয়। অর্ণবপোতের 

কোটর মধ্য একজন আর একজনের উপর পড়িয়া থাকিত! দস্থ্যগণ 

প্রভাতে ও সন্ধ্যায় অসিদ্ শুষ্ক তুল লইযা উপর হইতে কোটরমধ্যে 
বন্দীদিগের আহারের জন্য নিক্ষেপ করিত! পোতগুলি বালেশ্বর ও 

তমোলুকের ঘাটে পঁহুছিলে, দস্থ্যগণ বন্দীদিগকে দাস দাসীরূপে বিক্রয় 

করিব।র ব্যবস্থা করিত । ইহাদিগকে বাধ। দিবার সাহস স্থানীয় শাসন- 

কর্তাদিগের ছিল না-_তীহারা অর্থদ্বার৷ দাস দাসী ক্রয় করিয়া তাহা- 

দিগের মুক্তিবিধান করিতেন! (১) শায়েস্তা খ। কিরূপে বঙ্গসৈন্য লইয়া 

এই দস্ত্যদিগকে উৎখাত করিয়াছিলেন সে কাহিনী পূর্ধেই বলিয়াছি । 

এই শায়েন্ত। খারই ১২০০০ সৈন্য ভিজলীর ছুর্গ অবরোধ করিয়া জব- 

চার্ণকের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল । 

ইহার কিঞ্চিদধিক ৫০ বৎসর পরও আমবা দেখিতে পাই যে যখন 

নবাব আলিবদ্রী সসৈন্তে মুশিদকুলির বিরুদ্ধে উড়িষ্যাঘ যুদ্ধ করিতে 
অগ্রসর হইয়াছিলেন তখনও খেলাৎ ও উপটৌকনাদি 

প্রদান করিয়া মেদিনাপুর অঞ্চলের বীর ভূতম্বামি- 

বর্গের সাহায্য লওয়ার প্রয়োজন হইয়াছিল । (২) 

মগ ও ফিরিঙ্গিদক্থ্য 

নবাবী আমলে 

মেদিনীপুরের ভূম্বামী 

(১) 71222777152 £৮7272527 ০/2/2407/-/. 4৫. 9.2. 9০7১ ১, 422 

(২) £27/45-%5-521227-7- 227. 



বীর-স্মৃতি ৪৪৫ 

স্থবর্ণরেখাতীরে ময়ুরভগ্তরাজের সেনাদিগকে পরাভূত করিয়া ন্বাব 
আলিবদ্রী মুখিদকুলিকেও একটি ভীষণ যুদ্ধে পর[জিত করিয়াছিলেন । 

নবাব আলিবদ্ধণ' ও নবাব শায়েন্তার্| যে বঙ্গ হইতে সৈন্য সংগ্রহ 

করিতেন সে পরিচয় আমর! পূর্বেই পাইয়াছি। 
মুশিদকুলির সহিত যুদ্ধের ছয় বৎসর পর ( ১৭৪৭ খ্রীষ্টাব্দে) নবাব 

আলিবদ্শ যখন উড়িস্য। হইতে মহারাষ্টদিগকে বিতাড়িত করিবার 

মানসে মেদিনীপুরের ফৌজদার মীরজাফরের অধীনে 
৭ সহস্র অশ্বারোহী ও ১২ সহগী পদাতিক স্থাপন 

করিয়াছিলেন, তখনও আমরা বঙ্গসৈন্যের অস্তিত্ব 

সম্বন্ধে সন্দিহান নহি । এই সেনা লইয়া মীরজাফর কতকগুলি পাঠান 

ও মহারাষ্ট্রিগের সহিত যুদ্ধে জয়ী হইয়াছিলেন। ইহার ৪ বৎসর পর 

দেখিতে পাই রাজা দুর্লভরাম ও মীরজাফর উভয়ের ইন্তেই নবাবী 

সৈন্যের কর্তৃত্ব ভার/ম্পিত হইয়াছিল। 
পলাশীর যুদ্ধের পর মেদিনীপুরের ফৌজদার রাজারামসিংহ যখন 

জানিতে পাইলেন যে নূতন নবাব মীরজাফরের চক্রান্তে লর্ড ক্লাইব 

তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ। করিয়াছেন, তখন তিনি 

২০০০" অশ্বারোহী এবং ৫০০০ পদাতিক সংগ্রহ 

করিয়! লর্ড ক্লাইবকে লিখিয়াছিলেন-_-যদি আমাকে আক্রমণ করেন 

আমি মেদিনীপুরের বনে আশ্রয় লইয়৷ শেষ পর্যন্ত যুঝিয়া৷ দেখিব। (১) 

পলাশীর যুদ্ধের তিন বৎসর পর যখন সম্রাট শাহ আলম্ মহারাষ্ট্রদিগের 

সহায়তায় বঙ্গ আক্রমণের উদ্দেশ্টে মেদিনীপুরের নিকটবর্তী হইয়াছিলেন, 
তখন যে সকল অস্ত্রধারী দেশীয় লোক (“7805€5% ) কোম্পানীর 

মহারা্র্দিগের সহিত 

যুদ্ধ 

রাজারাম পিংহ 

এ সপে 

(১) 131001075 175/07 07 22 27421 00971578083 

ক্রম সাহেব মনে করেন যে সেকালের বাঙ্গালী রণবিমুখ জাতি ছিল। “লাল পণ্টন” 
প্রসঙ্গে এ বিষয়ের আলোচন1 কর হইয়াছে । 



৪৪৬ বাঙ্গালীর বল 

অধীনে কন্ম করিত না, তাহাদিগকে কলিকাত। পরিত্যাগ (১) করিবার 

আদেশ প্রদান করা হইয়াছিল । এই “7৪0০”দিগের মধ্যে কি বাঙ্গালী । 

সৈন্য ছিল না? আমর| দেখিয়াছি যে নবাব মীরকাশেমের সময়েও 

কোম্পানী-বাহাছুর কলিকাতায় এবং কলিকাতার নিকটবর্তী স্থান হইতে 

সৈম্ত সংগ্রহ করিয়াছিলেন । 

পলাশীর যুদ্ধের পরও অনেকদিন পধ্যন্ত মহারাষ্ট্র ভূম্বামিগণ মধ্যে 

মধ্যে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত: কোন কোন স্থান আক্রমণ করিয়া 

“লুঠ ও হত্যা করিতে বিরত ছিলেন না । পলাশীর 

যুদ্ধের ৪২ বৎসর পরও দ্রেখিতে পাই, পাইকড় 

ভূঁইয়া! নামক একজন মহারাষ্্রভূ্ামী এইরূপ লুণ্ঠন ব্যাপারে নিযুক্ত 
হইয়াছিলেন। মেদিনীপুর অঞ্চলে তখনও অস্ত্র ব্যবসায়ীর অসপ্তাব 

হয় নাই। বলরামপুরের বীরপ্রসাদ চৌধুরী নামক একজন তৃত্বামী 
এই সময়ে ৩০০ বন্দুকধারী টসন্ত সংগ্রহ করিয়া মহারাষ্ট্-ভৃম্বামীর সহায়তা 

করিয়াছিলেন । শুশুনিয়া ও নলপুরায় স্থাপিত কোম্পানীর সিপাহীদিগের 

সহিত বিদ্রোহীদলের সমন্ত দিবস ব্যাপী যুদ্ধ হইয়াছিল। সিপাহীগণ 

সমস্ত গোল।-বারুদ নিঃশেষে ব্যয় করিয়া শেষে পশ্চাৎপদ হইতে বাধ্য 

হইয়াছিল । (২) 

হাবড়া জেলার টান! দুর্গের সহিত অধুনা-বিস্াত বহুদিনের প্রাচীন 

রণকাহিনীর সম্বন্ধ বর্তমান আছে। টানা আধুনিক সাকরাইল আউট- 
পোষ্টের অধীনে স্থিত একটা ক্ষুদ্র গ্রাম। কিন্তু 

ভেলেন্টিন ( ৪170 ) কর্তৃক অঞ্কিত মানচিত্রে 
টান! দুর্গের অবস্থান দেখিতে পাওয়া যায়। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ 

বীরপ্রসাদ €চীধুরী 

হাবড়ার টান। 

(১) 77001005 27:5/97/ 2 /2 27221 4471/-চ00, 289-9০, 319. 

(২) 71422//2%7 1715৮, ০৫০০/--৮১, 46, 



বার-স্মৃতি ৪৪৭' 

ভাগে অস্ধিত বাউরির পাইলট- চার্টে রঃ টানা, ও ও তঙিয়ে কষ টানা 

চিহ্নিত হইয়াছিল । ১৭০৩ খ্রীষ্টাব্ধে অস্কিত পাইলট-চার্টে বৃহৎ টানা, 

তন্রিম্নে টানা ছুর্গ এবং তাহার নীচে ক্ষুদ্র টানা চিহ্নিত আছে। এখন 

যে স্থানে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ অবস্থিত, তাহাই এক সময়ে বৃহৎ 

টান। নামে পরিচিত ছিল । কেহ কেহ অনুমান করেন যে বোটানিকাল 

গার্ডেনের স্থপারিন্টেন্ডেণ্টের আবাস-গৃহ প্রাচীন টান। ছুর্গের ভিত্তির 
উপর বিনিম্মিত। 

১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালার শাসনকর্তা শায়েস্ত। খাঁর সহিত কোম্পানী 

বাহাদুরের বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল। কোম্পানীর লোক তখন 

হুগলী পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া জব-চার্ণকের 

নেতৃত্বে স্থৃতানটীতে আসির৷ আশ্রয় লইল। তখন 

সমগ্র দেশের লোক তাহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ 

করিয়াছিল। এই "সমগ্র দেশের লোক? কাহার। ছিল? বাঙ্গালী ন। 

বিহারী_না অন্য দেশবাসী ? (১) মোগল-নবাবের বৃহৎ বাহিনী 

চার্ণকের বিরুদ্ধে রণযাত্র। করিল। চার্ণক টাঁন। দুর্গ জয় করিয়া লইলেন। 

দেখা যাইতেছে যে টানা ও স্ৃতানটী অঞ্চলের লোক সে সময়ে শিক্ষিত 

সেনার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য অনায়াসে প্রস্তুত হইতে পারিত। নবাব 
শায়েস্ত। খার আদেশে তখন স্থানীয় শাসনকর্তীগণ বাঙ্গালার নানা স্থান 

হইতে সেনা সংগ্রহ করিয়! যুদ্ধের আয়োজন করিয়াছিলেন । পরবৎমর 

(১৬৮৭ খুঃ) যখন কোম্পানীর সেনা হিজলীতে আশ্রয় লইতে বাধ্য 
হইল, চার্ণক সাহেব সেন। সংগ্রহ করিয়া আসন্ন যুদ্ধের জন্য প্রস্তত 

হইলেন, তত তখন ন নবীন রা রালেশ্বর নগর অশ্বারোহী ও ও পদাতিক সেনাবৃন্দের 

জব-চার্ণক ও 

বাঙ্গালার নবাব 

তি [এট 122 60%770/ 2%5 রি £7% 07775 2100 ৪ রি 200 25 

20%2170106 2821056 0)610.-42792/72% 2715, ০৫527 [১ 2102 20006175 

47125071707 27257 77226) ৬০] 11, ৮,267. 



৪৪৮ বাঙ্গালীর বল 
টি সি সি পি ও পেস পা 

পদভরে কম্পিত হইয়া উঠিল-_ প্রত্যেক মোগলের গৃহই এক-একটা ক্ষুদ্র 

দুর্গে পরিণত হইল । (১) 

প্রাচীন সরম্বতী নদীর দক্ষিণ তীরে আন্দুল গ্রাম । আন্দুলের 

স্থপ্রসিদ্ধ মিত্র-জমীদারদিগের পূর্বপুরুষ দেওয়ান রামচন্দ্র রাঘ লর্ড 

রা ক্লাইবের অধীনে কন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সম্রাট 

শাহআলম রামচন্দ্রের পুত্র বামলেচনকে রা'জ। 

উপাধিতে বিভূষিত করিয়া ৪ হাজাবি মনসবদার করিয়াছিলেন। একথা 

বলাই ব!হুল্য যে সেকালে মন্সবদারগণ বথেষ্ট সেনা বাখিতেন এবং 

প্রয়োজন হই”লই ঘুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেন। রামলোচন একটা নুতন 
অব প্রচার করিতে চাহিয়াছিলেন-_তাহার নাম “আন্দুল।ব্রঃ। 

মেদ্রিনীপুরের কাহিনী মনে হইলেই বীরভূমির কথা মনে পড়ে । 

মনে পড়ে যে দ্বাদশ শতাব্দীতে যে প্রদেশের কোকিলক কৰি 

“রতিজ্খসারে গতমভিসারে” গাহিয়া বঙ্গের 

রাজধানী মুখরিত করিয়াছিলেন, তাহারই আবাপ- 

ভূমিকে বেষ্টন করিয়া এক সময় গভীর রণনিনাদ ধ্বনিত হইয়াছিল-__ 

অসিরু তাড়ন1 তখন ললিত লবঙ্গলতাকে পরিপুষ্ট হইয়। পবনান্দোলিত 

হইবার অবকাশ দেয় নাই ! 

বীরভূমি 

যদিও বারভূমি জেল| ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মুসলমানের হস্তগত 

হইয়াছিল, কিন্তু বহুদিন পধ্যন্ত উহ] হিন্দুরই রাজত্ব ছিল। দে রাজ- 
পবিবার বর-রাঁজ-পরিবার নামে প্রখ্যাত। ভবিস্ত 

পুরাণের ব্রহ্গা্ড খণ্ডে আমর। বারভূমির উল্লেখ 

“দেখিতে পাই । দেখিতে পাই উহার জনসাধারণ তখন ধনুবিবগ্ঠাবিশারদ 

বীর পরিব।র 

(১) 22071441775 9/ £%/6 2275725% 27% 22%97/--05 1২, ৬1150) : 
০1], ০1১. 9০9১ 7০6, 1০7. [ও 



বীর-স্মৃতি ৪৪৯ 
৮ সিপা্িপা  সিবাসিক সিপস্টিপ সপ সপ সি পলিসি সসিপাস্টি পোস্টিাস্টিলাসটিপাস্টিাস্টি পাসটি পাটি লাসটি পাস্টিপাসটিিসদি পাসে সলাসিপাসস্পিস্িপাসসি স্পিন লাসটি লাসমিপাস্মস্টপিিসিস্স 

ছিল। নগর নগর এই বীর দেশের রাজধানী বলিয়া পুরাণে বণিত 
হইয়াছে । 

একাদশ শতাব্দীতে জগত্মল্ল যখন বীরভূমির রাজ! ছিলেন তখন 
তাহার রাজধানী ধনে জনে, সেনাবাসে ও হস্তিশালায় স্থশোভিত ছিল। 

তাহার নাট্যশাল৷ হিন্দু নাট্যের অভিনয়ে মুখরিত 

থাকিত। ত্রয়োদশ শতাব্দীর বীরভূমির নৃপতি 
রাজা রাম মল ব। ক্ষেত্রনাথ মল্ল আপন সৈন্যের জন্য 

বিশেষ পরিচ্ছদের প্রবর্তন করিয়াছিলেন । তাহার বীরত্বখ্যাতি এতদূর 

বিস্তার লাভ করিয়াছিল যে, শক্রগণ তাহার রাজ্য আক্রমণ করিতে 

সাহসী হইত না। (১) 

শা্টিলাসটি স৯পাসটী সপ পপ ৮৯ পাস 

বঙ্গসৈন্ের বিশেষ 

পরিচ্ছদ 

বীরভূমির অধুনা বনাকীর্ণ রাজনগর বা আধুনিক “নগর? নামক গ্রাম 
এক সময়ে সৌভাগ্যে সম্পদে বঙ্গে প্রসিদ্ধ ছিল | মুসলমান কর্তৃক বঙ্গ- 

বিজয়েব পূর্বেই উহ। বীরভূমির রাজধানী রূপে 
পরিচিত থাকিয়া হিন্দু-নুপতির বীরত্বগর্ব সূচিত 

করিত। আজ তাহার বিচুণিত অস্রালিকার ধ্বংসাবশেষ, পরবর্তী- 
কালের মুসলমান-বিজয়ের স্থৃতিচিহ্-_মসজেদাদির জীর্ণ ভগ্ন ইষ্টকাদি ও 

লতাগুল্সাচ্ছাদিত বহু জলাশয় এখনও সেই প্রাচীন স্থৃতি বহন 

করিতেছে । নগরের উত্তর দিকে যে বহুবিস্তৃত মুত্ছুর্গ একদিন গর্বে 

উন্নতশীর্ষ হইয়া বাঙ্গালীর বিজয়্কীত্তি ঘোষণ। করিত-_যাহা অষ্টাদশ 

শতাব্দীতে বগার উপদ্রব হইতে বাজধানীকে রক্ষ। করিয়াছিল, আজ 
তাহার শেষ চিহ্নটুকুও বনসমাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে । একদা-প্রসিদ্ধ 

১৬ ক্রোশ বিস্তৃত নগ্রপ্রাকার এখন প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে__বর্ষের পর" 

বধ ধরিয়। বর্ষার বারিধারায় তাহা ধীরে ধীরে চিহ্ৃহীন হইয়া উঠিতেছে । 

প্রাচীন 'নগর: 

(১) নু 00005 51072522642 44679474০01 427%54--৬০91. 1৬. 

২৯ 



৪৫০ বাঙ্গালীর বল 

যে সিংহদ্বারে শতযোধ একদিন জয়োল্লাসে হস্কার করিয়া উঠিত, আজ 

তাহ। উপকথার আখ্যানবস্ত মাত্র ! (১) 

গৌড়-বাদশাহী রাজপথ আজিও বীরভূমির পাঠানশাসনকাল স্মরণ 
করাইয়! দেয়। এই রাজপথ লখনৌতি হইতে মঙ্গলকোট এবং তথা 
হইতে বর্ধমান ও সাঁতগাও পধ্যন্ত বিস্তৃত ছিল। টৌোডরমল্ের রাজন্ব- 

বিবরণ কহিয়! দেয় যে, ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে এ প্রদেশ সম্পূর্ণরূপে 
মুনলমানদিগের করতলগত হইয়াছিল--তাহার পূর্বে নহে। শের 
শাহের পূর্বেবে এবং পরে এই প্রদেশেই ক্রমে ক্রমে অনেক মুসলমান- 

জায়গীরদার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। বঝাঁডখণ্ড বা ছোটনাগপুরের 

অসভ্য পার্বত্য জাতিদিগের আক্রমণ হইতে বঙ্গের এই অংশকে রক্ষা 
করিবার নিমিত্ুই এইবপ ব্যবস্থার প্রয়োজন হইগ়াছিল। জায়গীরপ্রাপ্ত 

মুসলমান বীরগণ ও তীহাদ্দের বংশধরগণ এক সময়ে বীরভূমির 
মিলিসিয়ার কাধ্য করিতেন । (২) 

সিয়র-মুতাক্ষরীণে দেখিতে পাই যে, এক সময়ে বীরভূমির রাজার 

ন্যায় আর কোন ভূম্বামীই বঙ্গে এত প্রতাপশালী ছিলেন না। তাহার 

যেমন বীরবাহিনী ছিল, তিনি নিজেও তেমনি 

অদ্বিতীয় বীর ছিলেন। আসদ্্-উল্-জমান্ যখন 
বীরভূমির অধীশ্বর তখন তাহার শক্তি দর্শনে লর্ড ক্লাইবও বিচলিত 

হইয়াছিলেন। পলাশীর যুদ্ধের পূর্বে তিনি সিলেক্ট কমিটার নিকট 

লিখিয়াছিলেন--কীরভূমির রাজ দিল্লীর উজীর এবং মহারাষ্্ট জাতি__ 

লর্ড ক্লাইব ও বীরভূমি 

(১) 47%/27222 02425224227 07 476. 5: 362082], ৬০1, 1, চ১, 286, 

(২) 0০097100600 00006 06987200120 27201715005 0? 060821- 
13100110000 5. 4৫০55 2, 0873) 20, 222- 222. 



বীর-স্মৃতি ৪৫১ 

এই তিনটাই এখন প্রধান শক্তিম্বদপ। ইহাদিগের মহিত সৌখ্যবন্ধনে 
আবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন | (১) 

পলাশীর যুদ্ধের তিন বর্ষ পরে দেখিতে পাই, বীরভূমিপতি অন্যান্য 
শক্তিশালী ভূম্বামিদিগের সহায়তায় এরূপ প্রবল হইয়াছিলেন যে, তিনি 
দিল্লীর বাদশাহ শাহ্ আলমকে বঙ্গ আক্রমণের জন্য আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন । 
কাপ্তান হোয়াইট মেদিনীপুর অঞ্চলে শান্তি সংস্থাপন করিয়। এই সময়ে 
বখন বদ্ধমানের দিকে অগ্রসর হন, তখন মেদিনীপুরে প্রাদেশিক 
সরকারী সৈন্য ছিল। (২) তিনি তাহাদিগের সাহাধ্যার্থ অল্প-সংখ্যক 

সিপাহী সৈন্য রাখিয়া বর্ধমানের দিকে অগ্রসর হইলেন, ইচ্ছ! তথা 
হইতে বীরভূমির বিদ্রোহ দমনের জন্য যাত্রা করিবেন । 

“বর্ধমানের নিকটবর্তী হইয়া সেনাদলের ব্যয়নির্ববাহের জন্য হোয়াইট 
রাজার নিকট দশ সহম্র টাকা প্রার্থনা করিলেন। অর্থসাহাষ্য প্রেরণ 

রাঁজার অভিপ্রেত হইলেও, হোয়াইট সদ্লে বর্দমান 
নগরের নিকট দিয়া আসিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হওয়ায় রাজ- 

সেনানীগণ একদল সৈন্য ল্ইয়া! হোয়াইটের আগমন 

নিবারণের উদ্যম করেন । একটা সামান্ত মত যুদ্ধে অশিক্ষিত রাজসৈন্য- 

দল পরাভূত হয়। এই বর্ধমান-সৈন্যদলে দেশীয় নানা শ্রেণীর মিলিত 

সৈন্ত ছিল। সেনাপতি হোয়াইট “ফকীর" বলিয়। এক শ্রেণীর সৈন্যের 

উল্লেখ করিঘ্াছেন |” (৩) তখনও এমন সময় ছিল যে, কোম্পানী 

বাহাদুর যে ছুই দল মোগল-অশ্বারোহী সেনা গঠন করিয়াছিলেন, 

বঙ্ধমান রাজ্যের 

দেশীয় সৈম্া 

(১) 82727. 21 2756-52 20. ১ 71119]. 1 0, ০১0০৬, 

০], ]. ৮. 418, 

(২) বাঙ্গালার ইতিহাস, নবাবী অমল--কাঁলী প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩৫৮ পৃষ্ঠ] 

(৩) বাঙ্গীলার ইতিহাস, নবাবী আমল ।-_০কা লী প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩৫৮ পৃষ্ঠা । 



৪৫২ বাঙ্গালীর বল 

তাহাদের নায়কপদে কোন ইংরেজ সেনানী ছিলেন না। রেসেলাদার, 

জামাদার গ্রভৃতি সমন্তই দ্রেশীয় লোক ছিল। (১) 

বঙ্গের নৃতন নবাব মীরকাশেম বীরভূমিপতির বিরুদ্ধে ুদ্ধ-াত্রা 

করিলেন। মেজর ইয়র্ক সসৈন্যে তীহার অন্ুগমন করিলেন। 

গোলন্দাজ্পতি গুগিণ খ| কামান লইয়া যুদ্ধে 
আসিলেন। কাণপ্তান হোয়াইট আপন সেনাদল 

লইয়া শব্রর পৃষ্টদেশ আক্রমণ করিবার জন্ত যাত্র। করিলেন । আসদ্- 

জমান্ খ! এইরূপ বিরাট রণসজ্জ। দেখিয়। কিছুমাত্র ভীত হইলেন ন|। 
তাহার বিংশতি সহম্র পদাতিক ও পঞ্চসহত্র অশ্বারোহী ছিল। তিনি 

কড়েয়ার নিকট গডখাত করিয়। দুর্গম কাননাভ্যন্তরে সৈন্য সমাবেশ 

করিলেন। এই স্থানে যে যুদ্ধ হইয়াছিল, বীরভূমির শক্তি তাহাতেই 

একান্ত হীন হুইয়৷ পড়িয়াছিল ! (২) আসদ-জনানের এই ২৫ সহস্র 

নৈন্য কোথা হইতে আসিয়াছিল? ইহারা সকলেই কি উত্তরাঞ্চলের 

মোগল ও পাঠান ছিল? সম্রব্যবসার্িগণ সেকালে দলবদ্ধ হইয়! 

নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইত বটে (৩), কিন্তু বীরভূমি ও তন্নিকটবন্তী 
স্থান হইতে সৈন্য সংগ্রহ না করিলে কি আসদ্-জমান এত সৈন্য 

পাইতেন? আমরা ইতঃপূর্বেই দেখিয়াছি যে, তখনও দেশীয় সন্ত 

দুপ্রাপ্য হয় নাই! তখনও দুর্লভবাম আর রাজন্ব-সচিবের পদ চহেন 

নাই, কোম্পানীর অধীনে নাষ়েব-বক্সীর ( সেনাপতির ) পর প্রার্থন। 

করেন (৪), তখন দেশীয় সৈন্ত কোম্পানীর সিপাহীর সহিত শক্তি 

কড়েয়ার যুদ্ধ 

(১) বাঙ্গীলার ইতিহাস--৩৫৪ পৃষ্ঠ এবং 2271 £:2/77£ 9/ 14 ০9///17//6 

61 ,১2252%) 1১, 96০. 

(২) সিয়র-মুতাক্ষরীণ__২য় খণ্ড, ৩৯৫-৯৬ পৃষ্ঠা । 
(৩) 73:0010)615 £715/27)/ 91 27217 44777). 

(৪) 05 1২900016 400) 9, 0,228 00751100019, ১61). 7, 1769 
1 বাঙ্গালা ইতিহাস-_নবাবী আমল, ৩৫৮ পৃষ্ঠা ( প্রথম সংস্করণ )। 



 বীরস্থৃতি 8৫৩ 
এছ সপ শীত 

পরীক্ষা করিতে প্রস্তুত হয়, তখনও রাজবল্লভ বয় সৈন্তের নায়কত্ 
করিয়া নবাব মীরকাশেমের শিবিরে উপস্থিত হন 1 (১) শুনিতে 

পাওয়া! যায় কড়েয়ার যুদ্ধেই “দেশীয় সেনাদলের অকর্মমণ্যত। লক্ষ্য করিয়া 

মীরকাশেম বাঙ্গালার টসন্তবিভাগের আমুল-সংশোধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ 
হইয়াছিলেন |” (২) 

গজপতি সিংহের সভিত কিন্ুদন্তী মেদিনীপুরের বগড়ী পরগণার নাম 

সংযুক্ত করিয়াছে । এই বংশের রঘুনাথ সিংহ এক সময়ে শক্তিশালী 

রাজা বলিয়া সুপরিচিত ছিলেন। সিমলাপাল, 

রামগড়, লালগড, রাইপুব, তুঙ্গভূম, অদ্িকানগর 
প্রভৃতি স্থান তাহার করায়ত্ত হইয়াছিল। সাবাংএব নিকট ময়না 

নামক স্থানে পধ্যস্ত তাহার অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল । বার্গালার 

গ্রচলিত লিখিত ইত্তিহাস গজপতি সিংহেব সন্ধান না রাখিতে পাবে, 

কিন্থ জনপ্রবাদ আজিও তাহাকে বিস্বাত হইতে দেয় নাই। নাগদেবী 

সনতকুমারীর উদ্দেশ্যে গঠিত মন্দির এখনও তাহার নাম সপ্তীবিত 
বাখিয়াছে। বগড়ীপতি মল্লভূম-বাঁজের করদমিত্র ভূম্ব'মীস্বরূপ বিরাজিত 

ছিলেন। ১৩৪১ খৃষ্টাব্দে যখন রাজপুত চৌহান সিং বগড়ী-রাজবংশকে 
উৎখাত করিয়া রাজ্য গ্রহণ করেন, তখনও মল্লভূষপতি নামে মাত্র 

বগড়ীর অধীশ্বরের নিকট হইতে রাজসম্মান লাভ করিতেন। 

এই রাজপুত-বংশের রাঁজ। তেজচন্দ্র সিংহ রায়কতে (রায়কোটে ) 

একটা রাজবাটী নিশ্মাণ করাইয়াছিলেন। আজিও গড়বেতার বারুদখানা- 

পুষ্ষরিণী তাহার “ম্যাগাজিনের, স্মৃতি বহন করিতেছে, গড়বেত ছুর্গের 

বগড়ীর গজপতি সিংহ 

(১) বাঙ্গালার ইতিহাঁস_ নবাবী আমল, ৬কালীপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায়, ৩৬৪ পৃষ্ঠ 
€ প্রথম সংস্করণ )। 552” 72/77/2727 ড০0] [1], 12, 970. 

(২) ১? 4177677//277%, ২য় খণ্ড--৩৯৬ পৃষ্টা | 



8৫৪ বাঙ্গালীর বল 

ংসাবশেষ (১) আজিও মেদিনীপুর অঞ্চলবাসীর শূরত্বের ইঙ্গিত করিয়া 
থাকে । (২) 

মযুবভঞ্জের সেনানারক সমসের সিংহ বাহাছুর যেদিন তে 

গড়বেতায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন, সেই দিন গড়বেতা তাহার করায়ত্ত 

হইল। ইহার পর তাহার বংশধরগণই কিছুদিন পধ্যন্ত গড়বেতার 

অধীশ্বর স্বরূপ বর্তমান ছিলেন । বদ্ধমানপতির সহিত গড়বেতাম্বামীর 

মধো মধ্যে যুদ্ধ বাধিত। অবশেষে একদিন গডবেতা বর্ধমানের অধীন 

হইয়াছিল । 

ঘাটাল মহকুমার চন্দ্রকোন। নামক গ্রামে এখনও লালগড়, রামগড় ও 

(১) 225 15102117506 00 1010005 0010 06 0011)00% 1504৮11 15 00006 

5026 2১0 0) 19021] 100051)02 1১101) 06 1২215501709 1909559১560, 

100 1012065 ৮/17101) ৮/676 71160 1১5 0১0 110 200019551৮6 2665 

5011] 19621 0761 105796001৮6 7720165 (1) 11711920191) (2) 17201010071) 

[210191), (3) 7651)2, 19)20121), (4) 1২০৪০ 102100:505175205 01 10009151) 

01013156015 26 2]1 6) 19102] 10) 1২০৮০০০, ৮106. 01500 50০9৫ 

72. 00201970281 021506 00250700050 191২21৮1162 1320012555০, 

1106 0201001)5 ৮510101) ৮৮616 01 0105 1326061061005 ৮2176 097150 22৮ 

0%002 17001151744 2549 /%৫ 9027224$ 91 4477277107227 27112725/--- 

[১ 24. 

(২) [05 00016 ০0৫ 11102]01 (10196) 22 £1701811% ০01190560 

0120. 2002165002050 12,06১ ৮4100 021) 106100911১6 02,116] 13617215995 11017 

€0151085 : 00 216. 2 00150001501 190),১০5০১১, 71১০1960110 91111073201 

[01016] 216 01136105281 9100 01 017105952,,০০5০5০০ 105 1101213165,01500175151 

2. 01001875005 টিটো 1000) 02105, 1)9 17250১10100 25590012000) 10 

62.01) 00116], 105? 0)2 5211910 [0011715 01 0)0611 155109061৮6 109.01000911517), 

12277272722. 47//27/0/%7) ৮00, 4 200 65. 

উড়িস্বা৷ হইতে উপনিবেশিকগণ আপিয়| মেদ্দিনীপুরে বাম করিত সত্য, কিন্ত 
মেদিনীপুরের আদিম অধিবাদিগণ বাঙ্গালী ছিল। মেদিনীপুর চিরদিনই বাঙ্গাল 
একটা প্রধান অংশ। 



বীর-ম্মৃতি ৪৫৫ 
আগাস্টতিস্সিী শি ৬ পাস্তা সিল সি সি সিল পাস্তা সি চি ৬ তাসসিিসটিতী সির সিরিসসিাসি তাসিরীস্টিশ সি সিরা সিসির ভিসির সপ সস অতি সিনা সরা সি স্পা পাসিশা সিসি সিল সিবস্িল পাস সস 

রঘুনাথপুর নামক তিনটা র্গের ভগ্নাবশেষ ষ্ট হয়। যখন চন্্রকোনার 

সুদিন ছিল, তখন এই সকল ছূর্গে বঙ্গসেনা বীর- 

: বিক্রমে বিরাজ করিত। চন্দ্রকোনা নগরের পাঁচটা 
বিস্তৃত বিভাগের কাহিনীও যেমন এখন বিলুপ্ত হইয়াছে, রাজছূর্গগুলিরও 

ইতিহাস তেমনি চিরদিনের মত অন্তহিত হইয়াছে। তুজাকৃ-ই- 
জাহার্গিরিতে হরিভন্* নামে চন্্রকোনার একজন নৃপতির সন্ধান পাওর! 

যায়। পাঁৎশানামায় ইনি পঞ্চ হাজারি মনসবদার নামে খ্যাত। ব্ধমান- 

রাজ কীতিচন্দ্রের সহিত চক্দ্রকোনাপতির সর্বদ1 যুদ্ধ ঘটিত। কীততিচন্দ্ 

যুদ্ধে চন্দ্রকৌন। জয় করিয়াছিলেন । উভয় পক্ষের সৈম্যই কি বাঙ্গালী 

ছিল ন|? 
রাজ। মহাবীর পিংহের নাম এখন আর কেহ জানে না-কিন্তৃ 

আজিও মেদিনীপুরের ৬ মাইল উত্তরে কর্ণগড় নামে তাহার দুর্গের 

ভগ্রপ্রাচীর ও বিশ্বক্ষ পরিখা তাহার স্থৃতি বহন 

করিতেছে । তাহার বংশধরের চিতাভস্মের উপর যে 

মন্দির নিশ্মিত হইয়াছিল, আজিও কৌতুহলী নর নারী তাহা দর্শন 
করিয়৷ থাকে । ব্রাঙ্গণভূম, তৃপগ্ভভূম, বগড়ী, নয়াবসান, ঝাড়গ্রাম প্রভৃতি 

স্থান লইয়া মেদিনীপুরের আধুনিক জঙ্গল মহাল গঠিত। অষ্টাদশ 
শতাব্দীর শেষভাগে এই বিস্তৃত ভূভাগ দুর্ভেছ্চ বনসমাকুল হইয়াছিল। 

পাইক এবং চুয়াড়গণ এই প্রদেশে বাস করিত। ১৭৬৭ খুষ্টাবে 
লেফটেনাণ্ট ফাগুপন্ -৩।৪ কোম্পানী সিপাহী সৈন্য লইয়া দুদ্ধর্য লু্ঠন- 
লোলুপ চুগ্নাড়দিগকে দমন করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিলেন। বিদ্রোহ- 
দমনের জন্য মেদিনীপুর ও ধরিন্দা পরগণ| হইতে অশ্বারোহী ও পদাতিক 

সেনা সংগৃহীত হইয়াছিল মেদিনীপুর হইতে ৫০ জন অশ্বারোহী ও ৪1৫ 
শত পদাতিক সৈম্ত লেফ টেনাণ্ট ফাগু সনের অন্ুগমন করিয়াছিল । (১) 

(১) 222747 2725 এ 4০, 

চন্ত্রকোন। 

চুয়ড় বিদ্রোহ 



৪৫৬ বাঙ্গালীর বল 

মেদিনীপুরের ২১ মাইল দক্ষিণে যে স্থান একদিন মহাপ্রভুর চরণরেণু 
স্পর্শে পবিত্র হইয়াছিল, যে প্রদেশের রাজার সহিত সৌখ্যসম্বন্ধ সংস্থাপন, 

ও রক্ষা করিবার জন্ত বাদশাহ পধ্যন্ত একদিন ব্যগ্র 

হইতেন-সেই একদা-স্থুবিখযাত নারায়ণগড় 

আজিও কত প্রাচীন বারস্থৃতি জাগ্রত করিয়! দেয় । 

দুইটী স্থদৃঢ প্রাকারে নারায়ণগড় সুরক্ষিত ছিল। দ্বিতীয় প্রাকারের 

অন্তরেই হুর্গমধ্যে অদ্ধ বর্গমাইলের অধিক স্থান ছিল বলিয়া জানিতে 

পারা যায়। বঙ্গ হইতে উড়িয্কার পথে এই স্ুবৃহৎ ও সুরক্ষিত ছুর্গ 

সংস্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া উহার প্রকে তুষ্ট রাখিবা'র জন্য বাদশাহ 

ব্যগ্র থাকিতেন। নারায়ণগড়পতি একদিন এ্রীচন্দন? ও “মারি-স্থবলতান? 

পদবীতে ভূষিত হইর়াছিলেন। মারি-স্থলতান অর্থে পথের কর্তা বুঝায় । 

বঙ্গ হইতে উড়িষ্যার পথ তাহার রাজ্যের ভিতর দিয়া প্রসারিত ছিল 

বলিয়া নারায়ণগড়ের অধিপতি বঙ্গেশ্বর কতৃক মারি-স্থলতান্ আখ্যায় 

সম্মানিত হইয়াছিলেন । ১৭৬০ এবং ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে যখন কোম্পানী 

বাহাছুর মহারাষ্ট্রদিগের আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিলেন, তখন মারি- 

স্থলতান তাহাদিগকে বিশেষরূপে নাহাধ্য করিয়াছিলেন । (১) 
স্থবর্ণরেখা তীরে নয়াগ্রাম। এখন সেখানে একটা থানা আছে । 

এক সময়ে নয়াগ্রামের রাজা মহারাষ্ট্রদিগের অধীনে পাইক? সৈম্তের 

নায়ক ছিলেন । এমন সময় ছিল, ষখন নরাঁগ্রামের 

খেলার গড় ও চন্দ্ররেখা গড (২) বঙ্গবীরের শূরত্বের 

মারি-হুলতাঁন 

নয়াগ্রাম 

(১) 47172727247” 1725৮ 0022/4527--1১, 210 % 1£27:9767%4. 9/777%- 

11/24/7705 55200 2725 91£%2 087245 ০0 44172747247 217//2755% 2 
ই 

(২) 27015 ৮2735 6:06 ১.07০ 40) 12091) ০1200 56100851018 

30 1176 16৮ 6610019, 280. (54 ঘ1218০ €101061)01)70917 10076 0112 ৪, 



পাড়ি ৪৫৭ 
পসপাস্পিিসসি লা পারিস লি তাস লী পাছি সি লা লা স্পা তাস ৬ পানি পাস্টিল চে চে লি লাল 

পরিচয় প্রদান করিউ- ভিত কলার গড়ের রর সিহহম্ার বর্তমান 

আছে-_-আজিও তাহার স্থদৃঢ প্রাকারের অংশবিশেষ দেখিতে পাওয়। 

যায়__ছুর্গপরিখা ' আজিও দেখাইয়। দেয় ধে, খেলার গড় সেকালে 

দুর্ভেছ্য ছিল । 

দুর্গের অভ্যন্তরে যে সকল গৃহাদি ছিল, সে সমস্ত এখন স্তপে 

পরিণত হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও তাহাদের কঙ্কালরাশি বীরজননীর 

চামুণ্ড মুক্তি প্রদর্শন করিযা৷ থাকে । সেই জীর্ণগৃহের 
কোন একখানি পাষাণের গাত্রে সেকালের রমণীর 

অশ্বারোহণ-পটুত্বের ক্ষীণ পরিচয় আজিও বর্তমান আছে । নীল প্রন্তরের 

কঠিন গাত্র তক্ষণ কবি! ভাস্কব যে অশ্বারূঢা নারী-মুন্তি খোদিত করিয়া 

রাখিয়াছে, কে বলিতে পাবে যে, সেই নারীমূন্তি নরাগ্রামেশ্বরীর 

নহে? (১) 

বীর জননী 

শপ পপ ৮? শী শি 8 শ রা ৬ শি 

[0110 50010) 10 019 01100000 (9%৮7৮95 06 0250,০৮০০০০১, 01) 000 ০2,5- 

10171) 5106) ৬1766 0০ 010000110৩0 15, 1৮ ৮০৮ 0০০1) 19100 200. 101)00)20 

৮৮০০ 0013500010000,০,০5০5, 01] (10 00) 3 5100১ 00015 15 01009177010 0101. 

7৯ 2556 0//%6 0972015 ০/ 4177/770777427 £77/2724 21১5 28, 

(১) 12021112১05 0০ 0৮10 021061৯1701) 00100010650 0015 

(01015076101), 01 ৮৮1010]) 1015 1000 :০০]) চুঃঞচনার। ১0007291020 1014 

0003 00117026101) (7490 4৯. 1),),,০১০০০০০ 19 19011010815 2101] 00:06555 

৮৮11) 19785110105 21)0 ৮/৮]]5 01 1091766 5001)6 200. 90009078060 19 &1177092, 

110 0215 21300950011) 16 10000 2500 1000 ৮015 চো 5021501008 5০5০০০০০ 

1১616 ঠ6 (৮০ 0011005 ?00705 11) 13106 50170 161১1:6১610611) 0:07021) 

0৫6 [১751212502000] 100 1015 28076 01 150159 1)20০ 2005 20601 005 

10011) 1915 1059 100. 001৬0 101 99109 105000)1312)06 60 06 60725 

010 17) 1006৬01১১44 507 712 0276245 91 41771247277 £7//2765 

7176 1.0227 22702271025 01 2224 (1879) : 13০77821 9০0:6901210 

21055. 27. 

বঙ্গদেশের দুর্গ-প্রাচীরে ভাক্কর যে বিন! কারণে অশ্বারূঢা পারসিক-রমণীর মু্তি 
খোদিত করিবে, তাহ। মনে হয় না! 



৪৫৮ ' বাঙ্গালীর বল 

চন্দ্ররেখা ছুর্গ রাজা চন্দ্রকেতু কর্তৃক ষোড়শ শতাব্দীতে গঠিত 
হইয়াছিল বলিয়। কথিত হয়। ইহা দৈর্ঘ্যে ১০৫০ গজ ও প্রস্থে ৭৮০ গজ) 

ছিল। ইহার চতুদ্দিকে এক মাইল বেড়িয়া বহিঃপরিখা 
বর্তমান আছে। ছূর্গের পূর্বদিকে আর একটী 

পরিখা আছে। ইহারই পার্খশ হইতে বুরুজ-সমন্থিত প্রস্তরপ্রাচীর উদ্ধে 

উঠিয়াছে। এখনও তাহার উচ্চতা ১০ হস্তের কম হইবে না। 
তমোলুক মহকুমায় ময়না গ্রাম। আজও তথায় একদা-বৃহৎ 

ময়ন। দুর্গের অবশেষ দৃষ্টিগোচর হয়। কালীঘাই ও কাসাই নদীর 

সঙ্গমস্থল হইতে অল্প দূরে, কানাইয়ের পশ্চিম তারে 
এই স্থুবৃহৎ ছুর্গ অবস্থিত ছিল। ছুর্গটা দেখিলে মনে 

হয় উহা যেন দ্বীপের মধ্যে অবস্থিত আর একটা দ্বীপ। তুইটা অতি 

বিস্তৃত হৃদ ব। পরিখ! সেই দ্বীপদ্ধয্নকে ঝেষ্টন করিয়া থাকিত। কিন্বদস্তী 

কহিয়া থাকে যে, বাঙ্গালার বহু প্রবাদ-প্রসঙ্গের অদ্ভূত নায়ক লাউসেন 

এই দুর্গ নিশ্নাণ করিয়াছিলেন । (১) 

এক কালে বীকুড়া জেলা সুপ্রাচীন কর্ণস্থবর্ণ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল, 

চন্দ্ররেখ। ছুর্গ 

ময়ন। দুর্গ 

(১) 11217721147 1)25/, 0286/12--1১, 2০7. 

০,100 00701510011 00 217 1517100 ৮৮100110217 1510000),,5,,5০১, 1 $৮25 
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1950017)6 ০৮6181০৮1) ডা10) 06056 132101১00 01011001)9, 15 11099151005 00 

2129 00107900016 01) 0০010 12৬5 1১660. 19001) 26210501 2 1)010790 

55275 220. 1015100 11১6 1278] 195171000১6 ০0057 6066 01 ৬11)10]) 15 

05 61019200060 21000061712]6 125 19661) 9:02৮290, 270 009 60) 

00000 105৮2105) 00170108 21266 220. 5611-7701560 15120027900 
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বীর-স্মৃতি ৪৫৯ 

পরে উহা রাঢাস্তর্বর্ভী হয়। অষ্টম শতাব্দীর প্রারস্তে বিষুপুরেই 

একটী সমৃদ্ধিশালী রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল । 

যে আটজন সমরকুশল হিন্দু নপতি ততৎকালে 

বাঙ্গালার সীমান্ত প্রদেশ রক্ষ। করিতেন, বিষুপুরের রাজবংশ তাহাদের 
অন্যতম । মুপলমান শাসনকালেও বিষ্পুরপতি কখনও বা মুসলমানের 

বন্ধু, কখনও বা শত্রবরূপে এবং কখন ব। তাহাদের সামন্তরূপে বঙ্গের 

ইতিহাসে পরিচিত ছিলেন-_কিন্ত সর্বকালেই বিষুপুরপতির স্বাধীনতা 
অক্ষঞ্জ ছিল। (১) 

শুনিতে পাওয়া যায় এক সময়ে বিষুপুর নগরের শোভা ইন্দ্রধামের 
তুল্য ছিল। সাত মাইল বিস্তৃত দুর্গের অভ্যন্তরে সেকালে রাজপ্রাসাদ 

প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আজিও একটী লৌহনিম্মিত কামান ছুর্গাভ্যন্তরে 
পতিত থাকিয়৷ প্রাচীন স্থৃতি জাগ্রত রাখিয়াছে । সেই কামানের দৈর্ঘ্য 
১০ ফিট। হুর্গ-প্রাকারের অভ্যন্তরে বহু দেবায়তন বর্তমান থাকিয়া 

রাজনগরীর শোভ। বর্ধন করিত । মন্দিরগাত্রে ইষ্টকে খোদিত নানাবিধ 

লতা পুষ্প পত্র ও বিহঙ্গাদির মুত্তি বর্তমান থাকিয়া সেকালের চাঁরু- 

শিল্পের পরিচয় প্রদান করিত । (২) 

হুগলী জেলায় পাওুয়া গ্রাম। প্রাচীনকালে যে হিন্দু ূ পতি পাুন্ার 
রাজ্য শাসন করিতেন তাহার নাম বা রাজ্যের বিবরণ জানিবার উপায় 

নাই, কিন্তু এখনও তীহার প্রাকারবেষ্টিত পরিখা- 

রক্ষিত রাজনগরীর স্থৃতি বিলুপ্ত হয় নাই। ৫ 
মাইল ঘিরিয়া যে স্ব প্রীকার ছিল, প্রাকারলে যে স্থগভীর পরিখা 

ছিল, এখনও তাহাদের চিহ্ন দেখিতে পাওয়! যায়। চতুর্দশ শতাব্দীতে 

বিফুপুর 

পাওুয়' 

(১) 11070061121 02250661০01 10019, 1367088] :--ড01. 2. 0,289, 

(২) £7%%, ০৫:2%. 97 17%7245 2৫701. 297, 



৪৬০. বাঙ্গালীর বল 

মুলমানগণ হিন্দু-বূপতির পরাজয় সাধন করিয়া ১২০ ফিট উচ্চ এক 

বিজযন্তস্ত গঠন করিয়াছিলেন । আজিও তাহা বাঙ্গালীর বলের পরিচয়। 
দের, কারণ জয় বা পরাজয় উভয়েরই সহিত সেকালে বাঙ্গালী হিন্দু ও 

মুললমানের বাহুবলের সম্বন্ধ ছিল। (১) 

দ্বাববাসিনী গ্রাম হুগলীর পাতুষ|। থানায় । শুনিতে পাওয়া যায়, 

দ্বারপাল নামক জনৈক সদেগাপরাজ এই স্থানে রাজত্ব করিতেন। 
ইতিহ।স দ্বারপালবাঁজের কোন সংবাদ রাখে না, 

তাহার সহিত মহম্মদ আলি নামক একজন মুসলমান 

সেনাপতির .ব যুদ্ধ হইয়াছিল তাহারও কোন সংবাদ রাখে না। কিন্তু 

চন্দ্রকুপ, জীয়ৎকুণ্ড, পাপহবণ প্রভৃতি তড়াগ ও ভূগর্ভে নিহিত ইষ্টক- 

গ্রথিত প্রাচীরাদির চিহ্ন আজিও দ্বারপালরাজের কথা স্মরণ করাইয়া 
দের। (২) 

দ্ারপাল 

গোঘাট থানায় মান্দারণ গ্রাম আজিও মান্দারণ ও ভিতবগড় নামক 

ছুর্গদ্বয়ের চিহ্ন ধারণ করিয়। রহিয়াছে । আমোদব নদীতীরে ভিতর- 

গড়ের অবশেষ, কতদিনের কত প্রাচীন কীন্তির মুক- 

নিদর্শন । এই দুর্গ যিনি বচনা করিয়াছিলেন তিনি 

রণকুশল ছিলেন। একজন ইংরাজ বাজপুরুষ (৩) বলিয়্াছেন__ 
দুর্গের স্থান স্ুনির্বাচিত। ধন্গর্ববাণ ও আগ্নেয়াস্ত্র লইয়। কোন শক্র যুদ্ধে 

অগ্রসর হইলে দুর্গ হইতে স্থন্দররূপে আত্মরক্ষ। করা চলিত । 

ভিতরখড় 
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বীর-স্মৃতি ৪৬১ 

মান্দারণ বাহিবের দুর্গ । ভিতরগড় ইহার অন্তর্বর্তী । বাহিরের ছূর্গ 
শক্রকর্তক আক্রান্ত ও বিজিত হইলেও ভিতধের ছুর্গে পানীয় বারির 

অভাব হইবার সম্ভাবনা! ছিল না। অধুনা ১৪1১৫ 

ফিট উচ্চ মুন্সর প্রাকারে বাহিরের দুর্গ বেষ্টিত 

দেখিতে পাওয়া যায় । এই প্রাচীরের উভয় পার্খ ক্রমে অবসপিত হইয়া 

ভূমি স্পর্শ করিয়াছে । অশ্বারোহী সেনা অনায়াসে সেই অবসপিত 
ংশের উপর দিয়া অশ্বচালন। করিতে পারে । কেজানে কত দিনের 

বর্ষার বারিধারায় স্নাত হইয়াও এই ছুর্গপ্রাচীর এখনও সে কালের 

বাঙ্গালীর রণকুশলতার পরিচয় প্রদান করিতেছে এবং অমর বস্কিমের 

“ছুর্গেশনন্দিনীর” আশ্রয়ে বঙ্গের গৃহে গৃহে পরিচিত হইয়াছে । উডিষ্যার 

কাহিনী এই মান্দারণের সহিত জড়িত, আইন-ই-আকবরিতে ইহ! 

হাবেলি মদারণ নামে স্থধী-সমাজে পরিচিত। 

হাবেলি মদ রণ 

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম পাদে ( ১৫০৩__২১ খুঃ অঃ ) ঘখন উড়িম্তার 

নৃপতি দাক্ষিণাত্যে ইসলামের শরণ লইয়া ইতিহাসবিশ্রুত স্বাধীন হিন্দু- 
নুপতি বিজয়নগরের কৃষ্ণ রায়ের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্চ, সেই স্ময়েও বঙ্গের' 

পাঠান-শাসনকর্তা উড়িস্ত! আক্রমণ করিয়৷ জয়লাভ করিতে পারেন নাই। 

তাহার সৈন্য পুরী লু্ঠন করিয়াছিল, কটকে যুদ্ধ করিয়াছিল বটে, কিন্তু 
উড়িষ্যার কৃষক-সেন। দলবদ্ধ হইয়া! পাঠানাদিগকে এরূপ পধুর্দ্ত করিয়া- 

ছিল যে, পাঠানের স্ুবিখ্যাত সেনাপতি ইসমাইল গাঁজি পধ্যন্ত পরাভূত 

হইয়াছিলেন। মুসলমান এতিহাসিক এই পরাজয়কে স্বীকার না করিয়া 
শুধু এইটুকু মাত্র বলিয়াছেন যে, উড়িস্যার প্রত্যন্তরাজ বঙ্গের শাসন- 
কর্তার আনুগত্য স্বীকার করেন নাই ! (১) 

নদীয়া জেলার রাণাঘাট-মুশিদাবাদ রেলপথের দেবগ্রাম নামক 

(১) 4701)005 07%550--৬ ০01. 1, 0,100, 



৪৬২ বাঙ্গালীর বল 

রেল ষ্টেশন হইতে অর্দমাইল দূরে অবস্থিত দেবগ্রামের পূর্ব পার্্ব দিয়া 
কোন দিন গঙ্গান্রোত প্রবাহিত হইত কি না তাহা 

কে বলিতে পারে? বর্তমান সাঁওতার পর্বেবোত্তরে 

না-ঘাট' বা নৌকা-ঘাটা নামক স্থানে কোন দিন স্থবৃহৎ বাণিজ্যপোত 

আসিয়। লাগিত কি না ইহ! এখন এতিহাসিকদিগের বিতর্কের বিষয় 

হইয়াছে । এই দেবগ্রাম হইতে এক সময়ে “বালবলভী-তরঙ্গবহল-গল- 

ইন্ত-প্রশস্ত-হত্ত” বিক্রমরাজ সসৈন্যে যাত্র। করিয়া পাল রাজনন্দন রাম- 

পালেব “অনন্ত-সামন্ত চক্রের” সহিত সম্মিলিত হইয়া তাহার জনকভৃমি 

বরেন্দ্রী উদ্ধারার্থ চেষ্টা করিয়াছিলেন কি না, নানা তর্কজালে সে কাহিনী 

সমাবৃত রহিয়াছে । এই বিক্রমদেব, উজানী-মঙ্গলকোটের রাজা 

বিক্রমাদিত্য কি না তাহাও মীমাংসার বিষয় । (১) 

দেবগ্রাম 

শে আজিও “জিতের মাঠ”, “জিতের পুস্করিণী” একজন পরাক্রাস্ত 

নৃপতির স্মৃতি বহন করিতেছে । দেবগ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং উত্তরে 

এখনও স্প্রাচীন গড়ের চিহ্ন বর্তমান আছে। উত্তরের গড়টা দেখে 

প্রায় ১ মাইল, প্রস্থে প্রায় দুই শত ফুট এবং ইহার বর্তমান উচ্চতার 

৬ ফুট হইতে ১৪ ফুট পধ্যন্ত জলে পরিপূর্ণ । ইহার ছুই পার্থেই পরিখার 

চিহ্ন বর্তমান আছে। লোকপ্রবাদ্ ইহাকে “দেবল রাজার গড়” বলিয়। 

আজিও পরিচিত করে। দেবল রাজার কাহিনী অন্ধকার বিস্বৃতির 

গর্ভে নিমজ্জিত-__তীহার ইতিহাস কোন দিন জনসমাজে পরিচিত হইবে 

কিনা কে জানে; কিন্তৃতীহার গড় আজিও প্রাচীন কালের বাঙ্গালী 

হিন্দুর সমরকুশলতারই পরিচয় দিয়। থাকে । 

নদীয়া জেলার বীরনগর গ্রামের সহিত গ্রামবামিদিগের বীরস্থৃতি 

(১) সাহিত্য পরিষৎ পত্রিক_১ম সংখ্যা, ১৩২২ 



বীর-স্থৃতি ৪৬৩ 
শন লাশটি পাটি তাছি লা্টি লি ৪৯১ পাটি ছি তসছি পান্টি পাটি পি তাস পালি লাস তিতাস পাস তি এসি এসি পা ৯ পে এ পিসছিপিস বাসি তাসি লাছি পি পাটি পাস লস্ট ল সি পাটি লাস বাসি লস 

বিজড়িত রহিয়াছে । এক কালে যাহা লা” নামে পরিচিত ছিল, গ্রাম- 

বাসি্দিগের বীরত্বের জন্য ১৮০০ খুষ্টাব্দে গবর্ণমেন্ট 

তাহার নাম বীরনগর রাখেন। শাস্তিপুরের 

বৈদ্যনাথ, বিশ্বনাথ ও শিবে শনি নামক ততৎ্কালপ্রসিদ্ধ দস্থ্যদ্িগকে 

দলবলসহ ধূত করিতে অনাদ্দিনাথ মুস্তোফির নেতৃত্বে উলাবাসিগণ যেব্ূপ 

বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিল, তাহা দেখিয়া সারকুইট জজ ও নিজামত 

আদালত গ্রামের নাম বীরনগব বাখিয়াছিলেন। এই বিষয়ে তৎকালে 

যে পত্র-ব্যবহার হইয়াছিল তাহাতে প্রকাশ যে, গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী 

লিখিয়াছিলেন- বাঙ্গালীর মধ্যে ব্যক্তিগত বীরত্বের অভাব নাই | (১) 

বীর-নগর 

বাঙ্গালীর ব্যক্তিগত বীরত্ব ও সাহসের পরিচয় দিবার জন্য উদাহরণ 

সংগ্রহ করিলে একখানি বৃহৎ পুস্তক সঙ্কলিত হইতে পারে । কেহ সে 

চেষ্ট। করিলে নিশ্চয়ই একখানি স্ুখপাঠ্য গ্রন্থ হইবে । 

ব্যক্তিগত সাহস ও যুদ্ধ করিবার সাহস এক নহে। 

বাঙ্গালী জাতি যে কোন দিনও রণভীরু ছিল না, সাধারণভাবে তাহার 

পরিচয় দিবার জন্যই “বাঙ্গালীর বল” রচিত হইয়াছে । ব্যক্তিগত 

ব্যক্তিগত আখ্যান 

(১) ] 132৮০ 1)0৮/ £০০61৮00 (1০ 07061501006 ০০01 10,,,,,, 16005 

1010 9০0. 111] 125 03600 7950016 0]5৩ 11051 0016 076 00৬. (9. 10 

0০9017011 ৮100) 00)617 1900920017061)09010920 0020 1715 [,0109111]) %51]] 09 
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11১61) 20501560195 036 £2065 01 [)2159105 15 10 136 2.50101990,,,১, [1015 

10 05130710200 06102792205 স00 25 ০660 06706006019) 006 

100799250১2 009 209 2১ 96067509291 0০০£০.-17606 02650 290 

0০00০ 78০০ 6010 7. 0. 11001050620, 1২6০6150200 006 560৮ £ 0 ১৩ 

0305৮ 17 006 7২6৮, 100 0001]. 10000122722 27252, 028৫/227-- 
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সাহসিকতার উদাহরণ স্বরূপ ছুই চারিটি মাত্র আখ্যান দেওয়া হইল । 

বাঙ্গালার প্রতি গ্রামে সন্ধান করিলেই দেখ! যাইবে যে, বাঙ্গালী হিন্দু ও 

মুসলমান এক সময়ে সমরে যোগ দিতে বিমুখ ছিল না। স্ময়ে সময়ে 

তাহাদের পরাজয়, রণবিমুখতার জন্য ঘটে নাই, কতকাংশে উপযুক্ত শিক্ষার 

অভাবের জন্য ঘটিয়াছে ৷ নবাব মীরকাশেম তাহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন 

বলিয়াই যুরোপীয় প্রথায় সেনাদল গঠন করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। 
এখন আবার ইংরাজ গবর্ণমেন্ট বাঙ্গালীকে সমরশিক্ষা দিতে আরন্ত 

করিয়াছেন। বাঙ্গালী যে কিরূপ শিষ্য অল্পদিনের মধ্যেই আমরা সে 

পরিচয়ও প।ইতে আরম্ত করিয়াছি । পুথিবীর বীরসভার অবরুদ্ধ সিংহ- 

দ্বার বাঙ্গালীর জন্য উন্মুক্ত হইয়াছে । এই আত্মবিস্াত জাতি যদি 

এখনও জাগ্রত হইয়া সেই সিংহদ্বারে সমবেত না হয়, তাহা হইলে কে 

তাহার কলঙ্কটীক। মুছিয়া দিবে? সামরিক জাতির সৌভাগ্য ও সম্মান 

বাঙ্গালীর জন্য কে অঞ্জন করিয়। আনিবে? 

রাজা সীতারাম রায়ের প্রসঙ্গে স্থানান্তরে তাহার দুর্গাদির পরিচয় 

প্রদত্ত হইয়াছে । সীতারাঁমের কাহিনী বাঙ্গালার ইতিহাসে অধিক- 

দিনের পুরাতন কথ। ন। হইলেও উহা এখন বিলুপ্ত- 
প্রায়। মিজ্জানগরে মতিঝিল দ্বারা পরিবেষ্টিত 

কিল্লাবাড়ীর ইতিহাস একেবারেই লুপ্ত হইয়াছে । সে ছুর্গের দ্বারদেশে 
কিঞ্চিদধিক ৫০ বর্ষ পূর্বেও তিনটা কামান দেখা যাইত। ১৮৭৯ 

খৃষ্টাব্দে যখন বঙ্গ-গবর্ণমেণ্ট নিম্নবঙ্গের পুরাকীত্তির ইতিহাস রচন! করেন, 
তখনও ছুর্গের নিকটবর্তী শস্তক্ষেত্রে একটা কামান দেখ যাইত। 

বাঙ্গাল'র ইতিহাস এখন কিল্লাবাড়ীর বিশেষ কোন সন্ধান রাখে না। 

এইরূপ আরও কত দুর্গের কাহিনী থে একেবারেই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে 
তাহা কে বলিতে পারে । সেই সকল বিস্থৃত, বিলুপ্ত অধুনা শস্তক্ষেত্রে 
পরিণত, ছুর্গাদির সহিত এক কালের বাঙ্গালী হিন্দু ও মুনলমানের রণ-. 

কিল্লাবাড়ী 



বীর-স্মৃতি ৪৬৫ 
রা এ 

নিপুণতার পরিচয় বর্তমান ছিল। লিখিত ইতিহাসে দূরের কথা, এখন 

প্রবাদ-প্রসঙ্গেও নে পরিচয়লাভ ছুল্লভ হইয়াছে 

সম্রাট আকবরের সময়েও দিনাজপুরের অন্তর্গত তাজপুরে যে স্থুবৃহৎ 

দুর্গ উন্নত শীর্ষে দণ্ডায়মান ছিল, নাগর নদীর খরম্ত্রোতে তাহ ভাসিয়া 

গিয়াছে । কাকশেলানদিগের বিদ্রোহকালে বিরাম- 

পুরের নিকটবর্তী গড় পিগুলাই ও যমুনা তীরে 
নিম্মিত মুতদুর্গগুলি বহুবার নরশোণিতে স্নাত হইয়াছিল,-এখন আর 

তাহাদের চিহ্ন পধ্যন্ত নাই ! বিরামপুর নগব ও ছুর্গের ইষ্টকরাশি শেষে 

উত্তরবঙ্গ-রেলপথ নিম্মীণের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে ! (১) 

বিরম।পুর দুর্গ 

এইবূপে বাঙ্গালার প্রতি গ্রামে সন্ধান করিলে বাঙ্গালীর বাহুবলের 

অনেক কাহিনী আজিও সংগৃহীত হইতে পারে; সে সকল কাহিনীর 

সহিত প্রচলিত বাঙ্গালার ইতিহাস নামক গ্রন্থগুলির 

হয়ত কোন সম্বন্ধ দেখ! যাইবে না, কিন্তু তাহাতে বড়- 

বেশী কিছু আসিয়া যায় না। মেদিনীপুরের একটা গ্রামের নাম সেনাপতি 

গ্রাম। কোন্ যুদ্ধের কোন্ সেনাপতি সেই গ্রামে বাস করিতেন তাহা 

জানিতে পারিলে এতিহামিক অনুসন্ধিৎস| পরিতৃপ্ত হয় বটে, কিন্তু ন৷ 

জানিতে পারিলেও ইহ! বলিতৈ বাধা থাকে না যে, বাঙ্গালী একদিন 

সেনানায়কত্ব করিত। সন্ধান করিলে এরূপ অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। 

“বীর-স্বৃতি” সাধারণ ভাবে ইহাই দ্রেখাইবে যে, বাঙ্গালার অনেক স্থানেই 

অতীত বীরকীত্তির নিদর্শনগুলি বর্তমান আছে; উহারা সমষ্টি ভাবে 

বাঙ্গালী জাতির শৌধ্যম্থতি আজিও জীবিত রাখিয়াছে। জনপ্রবাদ 

এখন সন, তারিখ ও নাম বিস্বৃত হইয়াছে বটে ( এবং সেই জন্তই কখন 

সেনাপতি গ্রাম 

(১) 44 £5£ 97 £% ০০7০৮ ০1 44722727222 27%27251 2%1 272 29206? 

22702727625 0/ 47675 (187০9)-120, 61, 72. 

৬৩ 



৪৬৬ বাঙ্গালীর বল 

কখনও পৌরাণিক বীর-দিগের নামের আশ্রয় লইয়া সেই অসম্পূর্ণতা 

দূর করিবার চেষ্টা করিতেছে )__কিন্তু জাতীয় চরিত্রের মূল তত্ব বিশ্ব 
হয় নাই। শান্তিপুরের স্থুত্রাগড়, সারগড়, তোপখানা, (১) ঢাকার 
ংগ্রামগড়, দলৈরবাগ, কাটোয়ার উজানী প্রভৃতি সেই কাহিনীই কহিয়া 

থাকে । নদীয়ার মহারাজের শিবনিবাঁসে পরিত্যক্ত প্রাসাদের স্ত পান্তরালে 

বিসপ হোঁবার ১৮২৪ খুষ্টাব্দে কামানের যে ভগ্নাংশ দেখিয়াছিলেন তাহাও 

সেই কাহিনীরই সত্যতা সম্বন্ধে প্রমাণ দেয়। (২) 

বদ্ধমান জেলার কাটোয়! মহকুমায় প্রাচীন উজানী নগর । এক 

সময়ে উহ! মুসলমানগণ কর্তৃক “হত গ্রাম? নামে কথিত হইত । গৌড় যখন 

শৌষ্যে ও সম্পদে বিভূষিত, উজানীও তখন 

স্থবিখ্যাত জনপদ রূপে পরিচিত ছিল । ইহাঁরই 

“ভ্রমরার জলে” ধনপতি সদাগরের বাণিজ্য-তরণী নিমজ্জিত থাকিত। 

কবি কষ্কন কহিয়াছেন, পিতার সন্ধানে সিংহল যাত্র। কাঁলে-_ 

উজা নী 

প্রথমে ভ্রমরাজলে শ্রমন্ত নৌকায় চলে 

পুজিয়া মঙ্গল চণ্ডিকায়। 

এড়ায়ে ভ্রমর পাণি সম্মুখেতে উজানি 
নিজ গ্রাম এড়াইয়! যায়। 

এই উজানী যেমন এক কালের বঙ্গের নৌসাধন-কুশলতার পরিচয়, 
প্রদান করে, তেমনি ইহার “গড় চারি ভিতা” এক কালের সমর- 

কুশলতার পরিচয় দেয়। শুনিতে পাওয়া যায় তাহার “বেড়ু ৰাশে 

বেষ্টিত বিষম গড় খান” জয় করিতে সপ্তদশ জন গাজির জীবলীলা 

সাঙ্গ হইয়াছিল । 

(১) 12222 2725, ০০2//27৮ 7১,189, 

(১) 222. 143. 



বীর-স্মৃতি ৪৬৭ 

ষোড়শ শতাব্দীর প্রারস্ত হইতে ত্রিপুরাপতিদিগের সহিত তুলুয়ার 
সম্বন্ধ প্রায় বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। কিন্তু রোশনাবাঁদ চাকলার একটি দরিক্র 

সমদের গাজি মুসলমান সন্তান সমসের গাজির কাহিনী তৎকালে 
ত্রিপুরার রাজ-কাহিনীর সহিত সংযুক্ত ছিল। 

সমসের দরিদ্রের সন্তান হইলেও তালুকদার নাসির মহম্মদের পুন্রদিগের 
ক্রীড়াসঙ্গী ছিলেন। তীহীর তীক্ষ বুদ্ধি, বল ও সাহস তাহাকে শেষে 

নোয়াখালিতে সুপরিচিত করিয়াছিল । দরিদ্রের অর্থ ও যশঃ না থাকিতে 

পারে, কিন্ত তাহার হৃদয়েও প্রেম থাকিতে বাধা নাই । দরিদ্র সমসের 

সমৃদ্ধিশালী তালুকদার-ছুহিতার প্রেমে বদ্ধ হইয়া তাহাকে বিবাহ 
করিতে চাহিলেন। দরিব্রের ছুরাশ। তালুকদারের ক্রোধকে প্রজ্বলিত 

করিয়া দিল। স্মসের প্রাণভয়ে কাননের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। 

ক্রমে ক্রমে তাহার অনুচর সংগৃহীত হইতে লাগিল। শেষে একদিন 

নাসিরুদ্দীনের গৃহ সহসা আক্রান্ত হইল । উভয় পক্ষে যুদ্ধ বাধিল। 

সেই খণগ্ডযুদ্ধে নানিরুদ্দীন প্রাণ ত্যাগ করিলেন, তাহার পুক্রগণ নিহত 

হইল। রণজয়ী সমসের বাঞ্ছিতাকে লাভ করিলেন। ত্রিপুরারাজ 
সংবাদ পাইবামাত্র সমসেরের বিরুদ্ধে সৈন্য চালনা করিলেন। শেষে 

সমসেরের সহিত ত্রিপুরায় 'সন্ধি হইয়া সকল বিবাদ মিটিয়া গেল। 
ত্রিপুরাপতি বিজয়মাণিক্যের মৃত্যুর পর রাজসিংহাসন লইয়া যখন 

গৃহ-কলহ উপস্থিত হইল, সমসের সেই স্থযৌগে রাজকর-প্রদান বন্ধ 
করিলেন। রাজসৈন্তের সহিত তাহার যুদ্ধ উপস্থিত হইল। সে যুদ্ধে 
রাজসৈন্তেরই পরাজয় ঘটিল। সমসের তখন আর কানন-পালিত দরিদ্র 

নহেন-_-তখন তাহার অধীনে ৬ সহত্্র সৈন্ত ছিল। তিনি বিপুলবিক্রমে 

রাজনগরী উদয়পুর আক্রমণ করিলেন । রুধিরশ্রোতে উদয়পুরের রাজপথ 
ভাসিয়। গেল--উদ্য়পুর সেই দিন হইতে পরিত্যক্ত হইয়া ক্রমে কাননে 
পরিণত হইল। 



৪৬৮ বাঙ্গালীর বল 

সমসেরের শক্তি যখন এইরূপে প্রতিষ্ঠিত হইল তখন তিনি কিছু 

কালের জন্য সমগ্র নিম্নভূমির আধিপত্য লাভ করিলেন। কতকগুলি 

পার্বত্য জাতি তাহার বশ্ঠতা স্বীকার করিল। দরিদ্র সমসেরের তখন 

একটী রাজ্য হইল। তিনি প্রতি পরগণায় একজন করিয়া শাসনকর্তা 

নিযুক্ত করিলেন। ত্রিপুরাপতি কৃষ্ণমাণিক্য তখন নিরুপায় হইয়া 
নবাব মীরকাশেমের শরণাপন্ন হইলেন । মীরকাশেমের সেনার সহিত 

সমসেরের যে যুদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে তিনি জয়লাভ করিতে পারিলেন 
না__বন্দীকৃত হইয়া মুশিদাবাদের রাজকারাগারে নিহত হইলেন । (১) 

নোয়াখালি জেলায় “চৌধুরীর লড়াই” নামে যে গীত আজিও 
জনসাধারণে পরিচিত রহিয়াছে, তাহ! বাবুপুর পরগণা'র অধুনা-বিস্বৃত 

অধিকারী রাজচন্দ্র চৌধুরীর প্রেমকাহিনী ও 
তন্নিবন্ধন ঘোরতর যুদ্ধের স্বৃতি বহন করিতেছে । 

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে দ্িলাল খাঁ নামক জনৈক দস্থ্যর নামে 
নোয়াখালি অঞ্চল কম্পিত হইয়া উঠিত; এখনও লোকে দিলাল খার 

বীরত্বকাহিনী স্মরণ করিয়া থাকে । দিলাল খা 

বাঙ্গালার রবিন্ হুড | তিনি ধনীর অর্থে নিধনের 

দুঃখ দূর করিতেন। ১৬৩৭ খৃষ্টাব্দে দিলাল খাঁ শাহ স্থজীকে উপটৌকন 

দানে তুষ্ট করিয়াছিলেন । তাহার সেন৷ ছিল, ছুর্গ ছিল, অস্ত্র শত্ত্র ছিল। 

একবার মোগল-সৈন্যের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ৯২ জন অনুচর 

সহ তিনি শেষ-জীবন বন্দী ভাবে ঢাকায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন । 

দিলাল খ। এখন বিশ্বৃত, অন্ুসন্ধার করিলে হয়ত এমন আরও অনেকের 

নাম কর! যাইতে পারে । খুব বেশীদিনের কথা নয়, হুগলী জেলার মন্থরে 

ন+ পাড়া গ্রামের রবিন্ হুড. রাধানাথের নামে বঙ্গদেশ কম্পিত হইত। 

চৌধুরীর লড়াই 

বাঙ্গলার রবিন্ হুড, 

(১) 92/72/2025, 02262427712, 23. 



বীর-স্মৃতি ৪৬৯ 

লাঠি চালাইতে, সড়্কি ছুড়িতে, তরবারি রায়বাসা, টেঁকি প্রভৃতি 
ঘুরাইতে তাহার সমকক্ষ বীর তখন কেহ ছিল ন।। এক নিশ্বাসে সে 
বহুদূর দৌড়াইত-_ছুই দিন ধরিয়া সে জলে পড়িয়া থাকিতে পারিত-_ 
বহুক্ষণ সাতার দিলেও সে পরিশ্রীস্ত হইত না। অতিশয় উচ্চ নারিকেল 

গাছ। ফল পাড়িবে কে? রাধানাথকে ভাকে!। প্রতিবেশী মৃত্যু- 

শয্যায়, তাহার আত্মীয় আছে দশ ক্রোশ দূরে । কে সত্বর যাইয়া 
ংবাদ দিবে । ডাকো রাধানাথকে । কন্যাদায়, পিতৃদায়, মাতৃদায়, 

খণ দায় প্রভৃতি দায়ে ঠেকিয়া যে আসিত রাধানাথের কাছে, সে কখনও 

রিক্তহন্তে ফিরিত না! রাধানাথ ছিল দুষ্টের যম, ছুঃখীর পিতামাতা, 

অসহায়ের সহায়। সে ছিল মহাঁশক্তির ভক্ত । নারীমাত্রেই ছিল 

রাধানাথের মা। সেই রাধানাথ সামাজিক অত্যাচারে পড়িয়া 

প্রতিহিংসা লইবার জন্য ডাকাতি হইয়াছিল! তাহাকে ধরিতে পুলিশ 

ছুটিত-_-ওয়ারেণ্টের পর গ্রেপ্তারি ওয়ারেপ্ট বাহির হইত--কত গ্রপ্তচর 

ফিরিত। লোকে নৃতন নৃতন ডাকাতির সংবাদই কেবল পাইত__ 
রাধানাথকে পাইত না! শেষে রাধানাথ একদিন ধরা পড়িল এবং 

ফাঁসির দড়ী গলায় তুলিল। 
ডাকাত রাধানাথ ছিল 'নিরক্ষর চগ্ডাল। ডাকাত বিশ্বনাথ ছিল 

সদ্ংশজাত। সে সামান্য কিছু লেখাপড়াও জানিত। তাহার কথা৷ 

লোকে এখনও ভোলে নাই। 

বদ্ধমানের রায়ন। গ্রামে সেকালে একজন নামজাদ1! ডাকাত ছিল । 

তাহার নাম ছিল গোলাম সর্দার । কেহ তাহার সঙ্গে আটিয়া উঠিতে 

পারিত না। তাহার প্রতীাপে হুগলী ও বদ্ধমান জেল] থরহরি কাপিত ! 

একবার সে খামার পাড়া গ্রামে ডাকাতি করিতে আসিল । ভাঁকাতদের 

ভীষণ “রে রে” ধ্বনিতে গ্রামের নৈশ নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়। গেল-_-কে 

কোথায় পলায়ন করিবে তাহার স্থিরতা নাই। গ্রামে কতকগুলি সুদক্ষ 



৪৭০ বাঙ্গালীর বল 

সর্দার ছিল, তাহারাও স্যোগ পাইলে ভাকাতি করিত বটে, কিন্তু নিজের 

গ্রাম বা পার্খবর্তী গ্রামে অন্ত লোকে ডাকাতি করিয়া যাইবে, ইহা 
তাহার! সহ করিত না। «রে রে" ধ্বনি শুনিয়া অস্ত্র শস্ত্র লইয়া তাহারা 

ছুটিয়া আসিল। তখন ছুই দলে রীতিমত যুদ্ধ বাঁধিয়া গেল। বক্ষে 

বর্শা-বিদ্ধ হইয়া যখন গোলাম সর্দার ভূতলশায়ী হইল তখন ডাকাতগণ 

পলায়ন করিল। সর্দারদের বীরত্বের প্রশংসা করিয়া গভর্ণম্ণটে তাহা- 

দিগকে যোগ্যতান্ুনারে স্বর্ণ ও রৌপ্য বলয় উপহার দিয়াছিলেন । 

নদীয়া জেলার “উলা” গ্রাম কি কাবণে বীরনগর আখ্য। পাইয়াছিল সে 

কাহিনী ইতঃপূর্ববেই বল। হইরাছে। 

বর্ধমান জেলায় মেমাবি গ্রাম । এই অঞ্চলে সোনা এবং গুয়ে 

নামে ছুই জন প্রসিদ্ধ ডাকাত ছিল, তাহার। ছিল যেন হরিহরাতম_ 

যেখানে সোনা, সেখানেই গুয়ে! সেকালের পুলিসের সকল চেষ্টা 

বিফল হইয়া গেল--সোনা এবং গুয়ে ধরা পড়িল না। যাহ! হউক, 

অনেক চেষ্টার পর উহার! হুগলী.সাকিট হাউসে ডাকাতি-কমিশনারের 

সম্মুখে “গোয়েন্দ।” হইয়া উপস্থিত হইল । পাছে পলায়ন করে এই 

ভয়ে প্রত্যেককে একমণ ওজনের লোহার বেড়ী পরান হইল! 

কিছুদিন গোয়েন্দাগিরি করার পর সোন। এবং গুয়ে একদিন সেই 

'গ্ুরুভার বেড়ী ভাঙ্গিয়া উধাও হইয়! গেল! কেহ তাহাদের চিহ্নও 

আর দেখিতে পাইল ন|।! দিনের পর দিন চলিয়া গেল, উহার ধরা 

পড়িল না, কিন্তু চারিদিক হইতে মধ্যে মধ্যেই ডাকাতির সংবাদ 

আসিতে লাগিল। গভর্ণমেন্ট ঘোষণা করিলেন, উহাদিগকে ধরিয়া 

দিতে পারিলে সহন্র মুদ্রা পারিতোধিক দেওয়া হইবে! আরও 

অনেকদিন গেল। লোকে ক্রমে এই ছুই দুদ্ধর্য ডাকাতের কথ৷ 

ভুলিয়া গেল! 

হঠাৎ একদিন ভাব্রমাসের পূর্ণ-কলেবরা ভাগীরথীর শ্রোত 



বীর-স্মৃতি র ৪৭১ 

কাটিয়া তরঙ্গ ভাঙ্গিয়া একখানা ছিপ-নৌকা সাকিট হাউসের সম্মুখে 

আসিয়া! লাগিল। ছিপে বাজনা বাজিতেছে শুনিয়া লোকের চক্ষু 

সেইদিকে গেল। যাহার! চিনিত, তাহারা দেখিল বহু সিপাহী-শাস্তরী 

পরিবেষ্টিত গুয়ে এবং মোন! ছিপ হইতে নামিতেছে ! উহাদের হাতে 
পায়ে জোড়া-জোড়া বেড়ী; উন্মুক্ত তরবারি হস্তে ছয় জন করিয়া 

শিখ প্রহরী প্রত্যেককে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। পরে শোনা গেল, 

মুশিদাবাদের জেল। ম্যাজিষ্্রেটের চাপরাসি উহাদের আত্মীয়। অর্থের 

লোভে সে উহ্াদিগকে ধরাইরা দিয়াছে । সোন! ও গুয়ে বলিল__-“ইহা 

মিথ্য। কথা ! লুকাইয়! লুকাইয়! আর কতদিন ঘুরিব! আত্মীয় কিছু টাকা 

পায়, মন্দ কি! আমরা তাই তার মারফতে পুলিসে খবর দিয়াছিলাম 1” 

বিচারশেষে সোনা এবং গুয়ে দগ্ডভোগ করিবার জন্য আন্দামানে 

প্রেরিত হইল । সেখানে কিছুদিন নিব্বিবাদে কাটাইয়া উহার! অতিষ্ঠ 

হইয়া উঠিল। আবার স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দ হইবার জন্য উহাদের প্রাণ 

কাদিতে লাগিল! চারিদিকে কালাপানির জল থৈথে করিতেছে। 

যতদুর দৃষ্টি যায়ব_কেবল জল আর সেই জলে উত্তাল তরঙ্গ! গুয়ে এবং 

সোনা কিছু চাউল সংগ্রহ করিয়া একদিন সেই উত্তাল সাগরতরঙ্গে 

বাপাইয়া পড়িল! বহুক্ষণ সাতার দিবার পর দেখিল, একখান! কাঠ 

ভানির| যাইতেছে! গুয়ে এবং সোনা সেই ভাসমান কাষ্ঠের উপর 

উঠিয়া বসিল। এইভাবে সপ্তাহ কাটিয়া গেল। তরঙ্গে তরঙ্গে ওঠা-পড়। 
করিতে করিতে ক্ষুধিত, তৃষিত ও একান্ত পরিশ্রান্ত গুয়ে এবং সোনা 

ব্রঙ্মদেশের এক নিবিড় অরণ্যে যাইয়া উঠিল! ফল মূল খাইয়া এবং 
বৃক্ষের ডালের উপর আশ্রয় লইয়। উহারা কয়েকদিন কাটাইয় দিল। 
শেষে একদিন গুয়েকে নিঃসঙ্গ করিয়া সোনা লোকালয়ের দিকে অগ্রসর 

হইল। মসোনাকে হারাইয়। গুয়ে নিজের ইচ্ছামত পথ বাছিয়া চলিতে 

লাগিল এবং শেষে মজুরি করিয়া অর্থোপাজ্জন করিতে আরস্ত করিল। 



৪৭২ বাঙ্গীলীর বল 

সেই ডাকাত গুয়ের প্রাণেও যথেষ্ট স্বেহ ও ভালবাসা ছিল । একদিন 

তাহার স্ত্রী ও পুত্রের মুখ মনে পড়িয়৷ গেল। গুয়ে কালবিলম্ব না করিয়া: 
নিজের ইষ্ট অনিষ্ট না ভাবিয়া দেশের দিকে পাদত্রজে যাত্রা করিল | 
যখন সে ত্রিহুতে আসিয়া উপস্থিত হইল তখন এক পূর্বপরিচিত পুলিস 
কশ্মচারী তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। আবার হুগলীতে গুয়ের বিচার 

হইল । বিচার-শেষে গুয়ে আবার আন্দামানে চলিল! 

নোয়াখালির প্রাচীন ইতিহাস ভূলুয়ার রাজা লক্্রণমাণিক্যের বীর- 
কাহিনীতে পরিপূর্ণ । লক্ষষণমাণিক্য বঙ্গের দ্বাদশ 

ভৌমিকের অন্যতম ভৌমিক । খিজিরপুরপতি ইশা 
থা এবং চন্দ্রদ্বীপের কন্দর্পনারায়ণ তাহার সমসামমিক বীর । 

যে পর্ত গীজ দস্থ্য গঞ্ালেসের অত্যাচার-কাহিনী আজিও হৃৎকম্প 

উপস্থিত করে, তিনি সন্দ্বীপের সর্ধময় কর্তা হইয়াছিলেন। স্থানান্তরে 

বলিয়াছি তাহার ছুই সহশ্র দেশীয় সৈম্ত ছিল। তাহার ছুই শত 

অশ্বারোহী, এক সহ পর্তুগীজ সেনা ও ৮০ খানি রণতরী কামানে 

সজ্জিত থাকিয়। বাঙ্গালার নবাবকে সন্ত্রস্ত করিত। (১) 

বাঙ্কালীর বীরকীন্তির ইতিহাসের সহিত বাখরগঞ্জের ইতিহাস নান। 
ভাবে সংযুক্ত । বাখরগঞ্জেই বাকলার গৌরব-সুধ্য উদ্দিত হইয়াছিল, 

বাখরগঞ্জেই চন্দ্রদ্বীপ-রাজকীত্ডি প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া- 

ছিল -_এই খানেই একবার মগ দস্থ্য পর্যন্ত 

হইয়াছিল। আজিও স্জাবাদ পরগণায় একটা ছুর্গের অবশেষ হতভাগ্য 

শাহ মজার করুণ কাহিনী স্মরণ করাইয়া দেয়, আবার ইহাও ম্মরণ 

করাইয়। দেয় যে, তাহার বঙ্গসৈন্ত ছুই দিন ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়া মগ- 
দিগকে পরাস্ত করিয়াছিল। (২) 

নোয়াখালি 

বাখরগণ্জ 

(১) 2/92%/4// 27254. ০22/৫৩৫৮--7১, 1 0-20, 

(২১ 4725/72 27479204272277--7365611055, ১, 41. 



বীর-স্মৃতি ৪৭৩ 
শামিল সি পাটি ত সপ সির উতলা চে পি পাস ছিলীিপাখিত ৩ সিকিনেই 

মাধবপাশ! এখন তাহার বিস্বাত গৌরবের ভকম্মরাশি বক্ষে লইয়া 

বর্তমান রহিয়াছে । কিন্তু এখনও স্থবৃহৎ পরিখা “রাজার-বেড* রাজধানী- 

রক্ষার সুব্যবস্থা! স্থচিত করে, আজিও দুর্গাসাগরের 

বারিরাশি প্রভাত কিরণে ঝকৃু ঝকৃ করে, আজিও 

একটা পিভ্তল-নিশ্মিত কামান রাঁজ। কন্দর্গনারায়ণের কাহিনী স্মরণ 
করাইয়া দেয়। (১) 

ঢাকা, বিক্রমপুর ও সোণারগাঁর কাহিনী সমগ্র বাঙ্গালার কাহিনী__ 

তাহা স্থানাস্তরে কথিত হইয়াছে । সে সোনার গা আর নাই-- 

তাহার পূর্ব গৌরবের চিহ্ন পর্য্স্ত৪ আর দেখিতে পাওয়া যায় না ।। 

কোথায় বা তাহার রাজধানীর ভগ্রাবশেষ, কোথায় বা তাহার দেনা- 

নিবাস, কোথায়ই বা এখন তাহার বঙ্গবিশ্রুত কীত্তিধ্বজা ! মুপলমানগণ' 

কর্তৃক অনুম্থত হইর! হিন্দুনরপতি একদিন যেখানে আশ্রয় লইয়াছিলেন, 

মুনলমান ভূপতি যেখানে রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, আজ তাহা' 
কয়েক খানি ক্ষুদ্র কুটারের অখ্যাত গগুগ্রামরূপে বর্তমান। তাহার, 

কণ্টকাকীর্ণ ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়া নিশ্চিন্ত কৃষক যেখানে শশ্ত বপন 

করিতেছে, একদিন হয়ত সেই স্থানেই তাহার পিতামহ বা বৃদ্ধপ্রপিতা- 

মহ হিন্দু বা মুসলমান সেনাপতির নেতৃত্ব উন্মুক্ত কপাণ করে শক্রর 

শির বিচ্ছিন্ন করিয়াছিল। সোনারগাঁও যেমন বিলুপ্ত--সেই কৃষকের 

পিতামহের কাহিনীও তেমনি এখন বিস্থৃত। বিক্রমপুরের সে শ্রী আর 

নাই, উহ! এখন বিসঞ্জিত প্রতিমার কাঠামের মত দীড়াইয়! রহিয়াছে 
_উহা এখন অনাদৃত, পরিত্যক্ত, বিনষ্টশ্রী! একদিন এই শ্রীবিক্রম- 

পুরেরই জয়স্ন্ধাবার হইতে শাসনবাকা উখিত হইয়া সমগ্র বঙ্গে 

মধবপাশা। | 

(১) 7724. 81. বেভারিজ অনুমান করেন যে, এই কামান সুজাবাদ ছু 

হইতে আনীত হইয়। ধাকিবে। 



৪৭৪ বাঙ্গালীর বল 
লা পা পানি লা সি লা 

প্রতিধ্বনিত হইত--একদিন, নৌবাটের হীহীরবে, মেঘনা ও ধলেশ্বরী 

মুখরিত থাকিত-_কামান-গঞ্জনে সৈকতভূমি কম্পিত হইত। সেই, 
ধলেশ্বরীর দিকে চাহিলে এখনও মনে পড়ে, ১৭৬০ খুষ্টাব্দের এক নিদাঘ 

নিশীথে নৃশংস মীরণের কুচক্রে নিমজ্জমানা আমিনা বেগম ও ঘষেটা 

বেগমের শেষ আর্তকঠ এই নদ্রী বক্ষেই উত্িত হইয়া, এই নদীবক্ষেই 

মিলাইয়! গিয়াছিল। 

ধলেশ্বরীর তীরে একদিন যে বৌদ্ধ নুপতির রাজ্য বঙ্গের রাজনৈতিক 

কলকোলাহল হইতে অনেক দুরে ধীরে ধীবে গড়িষ! উঠিয়াছিল, তাহার 

কাহিনী এখন কয়েকটা মুদ্রা ও বুদ্ধ দেবের মৃ্তি 

সম্বলিত কয়েকখানি ইষ্টকে মাত্র নিবদ্ধ রহিয়াছে । 

(১) সাভারের সেই স্থুবিখ্যাত হরিশ্চন্দ্র রাজাব বহু দীঘিকার কঙ্কাল- 

বশেষ, তাহার কোট বাড়ী ছুর্গের অবস্থান চিহ্ন, ছইলা-কলমায় লক্ষ্যভেদ 
শিক্ষা করিবার স্থান, বংশাবতী নদীর পূর্বতীরে তাহার সর্বেশ্বর 

(সাভার ) নগরী এখন প্রবাদের অন্তর্গত হইয়াছে। কিরূপে এই 

রাজ্য সংস্থাপিত হইয়াছিল, কিরূপেই ব1] তাহার ধ্বংস হইয়াছে ইহা 

অনুসন্ধানের বিষয় হইলেও, বাঙ্গালীর দৃষ্টি এখনও এ দিকে পতিত 

হয় নাই। কে বলিতে পারে যে, ইনি প্রভগ্ুন-তাড়িত পাল-মহীরুহের 

একটা শাখ। নহেন। 

দামোদর রাজা ও রাজেশ্বরী রাশীর কাহিনী আজিও ঢাকা অঞ্চলে 

হরিশ্চন্দ্রের ভাগিনেয় ও সহোদরার স্থত রক্ষা করিতেছে। তাহার। 

জনপ্রবাদে দামুরাজ! ও রাজিয়া রাণী নামে অভি- 

হিত। রাজা দামোদর “রাজসন* নামক স্থানে 

থাকিয়া রাজকাধ্য নির্বাহ করিতেন। এই স্থানে তাহার রাজধানী 
পাশা শি তত পপ স্পিন লা ্পে্শিশশশিশ্িটিটি স্প্পপ্পাি শা টি এ এশা প্লাক শশিশিীশ 

সাভ।রের হরিশ্চন্দ 

রাজা দামোদর 

(১) ঢাকার শিল্প শালায় এই সকল নিদর্শন রক্ষিত হইয়।ছে। 



বীর-স্মৃতি ৪৭৫ 
ভি শাসিপসসিিসসি তসদিলানসি বাসস বি ৪৯ এ লাস তির পাছি পাই ৯০৯ ৪৭ এ ৯:৮৯ ৯ নয ক 

ছিল। হস্ত ও  অশ্বশালার চিহ্ন আছি রাজামনের নিকট ব বর্তমান 

থাকিয়া তাহার শৌধ্যকাহিনী ইঙ্গিতে প্রকাশ করিয়। থাকে । রাজাসনের 

দক্ষিণে অবস্থিত রথখোলায় বাধষিক রথযাত্রা মহোৎসব এখনও রাজ 

দামোদ্দরকে বিস্বৃত হইতে দেয় নাই | (১) 

জনপ্রবাদ এখনও বর্তমান গান্ধারিয়! গ্রামে বাবণ রাজার প্রাসাদের 

স্থান নির্দেশ করিয়া থাকে । গান্ধারিয় ব৷ গান্ধার গড় রক্ষার্থ তাহার 

যে বহু ঢালি ঠৈন্ ছিল, ঢালিপাড়া গ্রাম তাহাও 

স্চিত করে। শুনিতে পাওয়। যায় যে, আহোম 

ও কোচগণ কর্তৃক বিধ্বস্ত হইয়া রাবণ রাজা রাজ্য হারাইয়াছিলেন | (২) 

রাবণ রাজা 

ভাওয়ালের শাল তরুর ছায়ায় আজিও শিশুপাল রাজার কীত্তি-স্বৃতি 

বর্তমান.রহিয়াছে। কিন্বদন্তা এই শিশুপালকে, পৌরাণিক যুগের শিশু- 
পালের সহিত সংযুক্ত করিতে বিরত হয় নাই। 

স্থানীয় জনপ্রবাদ যাহাকে “রাণী বাড়ী” আখ্যায় 

অভিহিত করে,এলোহিত কঙ্কবে পরিপূর্ণ বানার নদীর তীরতভৃমে অর্ধা- 

চন্দ্রাকৃতি সেই স্থপ্রাচীন ছুরছুরিয়া দুর্গের এক ক্রোশব্যাপী অবস্থান 

চিহ্ন, তাহার বিপুল পরিখ।, দুর প্রবেশের পাঁচটা ছ্বারের ক্ষীণ নিদর্শন, 

দুর্গাভ্যন্তরে ইষ্টক-গ্রথিত অদ্ধচন্দ্রীকার অন্তঃপ্রাচীর ও অট্রালিকার 

ভগ্রাবশেষ, প্রাচীরের চারি কোণে চারিটী বুরুজের ভিত্তি এখনও গত 

দ্রিনের কত কথা স্মরণ করাইয়! দেয়। জনপ্রবাদের কোন্ রাণী ভবানী 

না জানি কবে এই দুর্গের অধীশ্বরী বূপে বিরাজ করিয়া, পাঠানের গতি 

প্রতিরোধ করিবাব জন্য স্বয়ং সৈন্তদিগকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন । 

বিক্রমপুরপতি কেদার রায়কে পরাজিত করিয়া মানসিংহ তাহার 

রাণী ভবানী 

(১) ঢাকার ইতিহাস--শ্রীযুক্ত যতীক্রমোৌহন রায়। হয় খণ্ড, ৪৬৭ পুষ্ট] । 

(২) এ 



৪৭৬ বাঙ্গালীর বল 

রাজ্য রঘুবামকে অর্পণ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। রঘুরাম 

কেদার রায়ের প্রধান অমাত্য ছিলেন । রঘুরামের 

স্বৃতি বহন করিয়া এখনও বিক্রমপুরের নওপাড়া 

গ্রাম গৌরবান্বিত রহিয়াছে । (১) “ডাকৈর” নামক গ্রন্থে রঘুরামের 

কিঞ্চিৎ পরিচয় আজিও বর্তমান আছে £-- 

ভরদ্বাজ রবি রাজ। রঘুবাম রায়। 

সমস্ত বিক্রমে যার রাজন্ব যোগায় ॥ 

হিন্দু মুসলমান যুবা বালক স্থবির | 

যার পদাতির ভরে কম্পিত শরীর ॥ 

যার দ্বারে থানাদার বিস্তর লক্কর । 

শত শত ছিল যার চাকর নফব ॥ 

“নামে মাত্র অধীন হইলেও, প্রকৃত পক্ষে তিনি (রঘুরাম ) একজন 
স্বাধীন নরপতিই ছিলেন। তাহার স্থযশ ও স্থনাম দিলী দরবারে স্বয়ং 

সম্রাট পধ্যস্ত অবগত ছিলেন ।৮ (১) 

রঘুরাম কবে বিস্বাত হইয়াছেন, ইতিহাস সে কথা আর কহিতে 

পারে না, কিন্ত রামপালের নিকটে এক ক্ষুদ্র গ্র“ম রঘুরামপুর এখনও 

রঘুবামের কাহিনী স্মরণ করাইয়া দ্রের। এখনও 

জনশ্রুতি তাহার বহু-বলশালী রাম মালিক নামক 

যোদ্ধার ইতিহাসের সহিত, তাহার লাঠি খেলায় অসামান্ত নিপুণতার 
কথা কহিয়। থাকে ! সে নৈপুণ্য-কাহিনী এখনও প্রচলিত জনগ্রবাদের 

ন্তায় লোকের মুখে মুখে ফিরিয়া থাকে__ 

“রাম মালিকের লাঠি। 
রঘু রায়ের মাটা ॥ 

রঘুরাম 

রম মালিক 

শপ সি - শ্পপেপ্পশী 

(১) ঢাকার ইতিহাস-_ ্ীযুক্ত যতীন্রমোহন রায়। 
(২) বিক্রমপুরের ইতিহাস- শ্রীযুক্ত যোগেন্ত্রনাথ গুপ্ত, ৪০৬ পৃষ্ঠ । 



বীর-স্মৃতি ৪৭৭ 

উঠলে লাঠির ডাক। 

দৌড়ে পলায় বাঘ ॥ 

গুলি ফিরে ঝাকে। 

রামের লাঠির পাকে ॥ 

মালিক ধরে লাঠি। 

যম যেন সে খাঁটি ॥৮ (১) 

এই প্রবাদ শুনিয়া মনে পড়ে, বঙ্কিমচন্দ্র লিখিরাছেন :--“হার। 

লাঠি! তোমার দিন গিয়াছে। তুমি ছার বাশের বংশ বটে, কিন্তু 
লা শিক্ষিত হস্তে পড়িলে তুমি না পারিতে, এমন কাধ্য 

নাই। তুমি কত তরবারি দুই টুকরা করিয়া 

ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছ, কত ঢাল খাঁড়। খণ্ড খণ্ড করিয়! ফেলিয়াছ। হায়! 

বন্দুক আর সঙ্গীন তোমার প্রহারে যোদ্ধার হাত হইতে খসিয়! 

পড়িয়াছে। যোদ্ধা ভাঙ্গা হাত লইয়। পলাইয়াছে। লাঠি! তুমি 

বাঙ্গালায় আক্র পরদা রাখিতে, মান রাখিতে, ধান রাখিতে, ধন রাখিতে, 

জন রাখিতে, সবার মন রাখিতে । মুসলমান তোমার ভয়ে ত্রস্ত ছিল, 

ডাকাইত তোমার জালায় ব্যস্ত ছিল, নীলকর €ভোমার ভয়ে নিরস্ত 

ছিল ।” (২) 

বাঙ্গালার প্রাচীন কাব্য, ধন্মমঙ্গল, চণ্ীকাব্য প্রভৃতি হইতে জান! 
যে, এখন যাহারা “রাইবেশেসনর্তক নামে পরিচিত, এক সময়ে 

তাহাদেরই নৃত্য ছিল বাঞ্গালার দীর্ঘ বর্শা ও যষ্টি- 

ধারী সৈনিক পুরুষদিগের রণনৃত্য । এইরূপ সেনা- 
দলের নাম ছিল, €রায়-বেঁশে” । সেকালের রণনৃত্য একালের উৎসব- 

রায়,বশে 

(১) ঢাকার ইতিহীস--প্রীযুক্ত যতীন্ত্রমোহন রায়। 

(২) দেবী চৌধুরাণী-_৮বন্কিমচন্ত্র চট্োপাধ্য।য়। 
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নৃত্যে পধ্যবসিত হইয়াছে ;_সে নৃত্যও আবার নিবদ্ধ আছে শুধু নিম্ন 
শ্রেণীর লোকদ্িগের মধ্যে । সম্প্রতি শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত (আই, লি, এস) 
মহোদয় বহু পরিশ্রমে এই পল্লী-নৃত্যের এতিহাসিক মূল আবিষ্কার 

করিয়া বাঙ্গালার প্রাচীন শোৌধ্যযুগের একটা বিস্বৃত মুন্তিকে লোক্র- 
লোচনের অন্তভূতি করিয়। ধন্যবাদার্হ হইয়ীছেন । এই প্রসঙ্গে তিনি 

রায় বাহাছুর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন ম্হাশবকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, 

“বুহত্বঙ্গ হইতে তাহার কিয়াদংশ নিযে উদ্ধত করা গেল । এ বিষয়ে 

ধাহারা অধিক জানিতে চাহেন তাহারা ধম্মমঙ্গল”, চণ্তীকাব্য এবং গত 

আদমস্্মারীর গভর্ণমেণ্ট রিপোর্ট পাঠ করিবেন । সম্প্রতি ঘে ব্রতচারী 

আন্দোলন বাঙ্গালায় এবং বঙ্গের বাহিরেও আরব্ধ হইয়াছে, “রায়-বেঁশে? 

নৃত্য তাহার একটী প্রধান অঙ্গ । 

“রাইবেশে? নৃত্য দর্শন করিয়া শ্রীযুক্ত দত্ত মহাশয় লিখিয়াছিলেন-_ 

“আমি হঠাৎ দেখিলাম দূর হইতে ২৫৩০ জন লোক অপরূপ ভঙ্গীতে 

নৃত্য করিতে করিতে চলিয়া আমিতেছে । তাহাদের হাতে বর্শা নাই, 

কিন্তু তাহার! হস্তের ভঙ্গীতে বর্শাক্ষেপের অভিনয় করিতেছে । কোন 

স্থানে শত্রুপক্ষের সঙ্গে বাহু-যুদ্ধ, খড়েগর যুদ্ধ, বন্ম-চম্ম বারা প্রহার 

নিবারণের চেষ্টা-_-এ সমস্তই শূন্য হস্তের ভাব-ভঙ্গীতে যেন জীবন্ত করিয়! 
দ্েখাইতেছে ।----*আমি যেন প্রত্যক্ষ করিলাম সেই বাঙ্গালী বীরগণকে, 
যাহার! কাশ্মীরে গিয়াছিল ললিতাদিত্যের অধিষ্ঠিত পরিহাঁস-কেশবের 

মন্দির ভাঙ্গিতে, যাহারা পৌও, বাস্থদেবের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকে পরাভূত 
করিতে দ্বারকাঁপুরে গিয়াছিল,_যাহার৷ বালী, প্রন্থনম্ ও জাভা বীর- 

বিক্রমে অধিকার করিবার জন্ত পুরাঁকালে বঙ্গদেশ হইতে রওন৷ হ্ইয়া- 
ছিল, যাহার! রাজকুমার বিজয়ের অন্ুবর্তী হইয়া ঝটিক।-তাড়িত 

জাহাজ হইতে বুদ্ধ নির্বাণের সময়ে সিংহলে অবতীর্ণ হইয়া সেই দেশ 
বলপুর্বক অধিকার করিয়াছিল, এই রাইবেশের দল যে সেই বাঙ্গালী 
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সৈন্যের পুরোগামী নৃত্যশীল যোদ্ধদের বংশধর, তৎসন্বন্ধে দ্বিধ! মাত্র 

রহিল না।...আমার চক্ষে বাঙ্গালার গৌরবের, কীরত্বেৰ শেষ শিখা 

অতীত যুগের যবনিকা উত্তোলিত করিয়া আত্মপ্রকাশ কাঁরল ।” 
এক কালে বঙ্গে রাম মালিকের অভাব ছিল না; এখনও তাহাদের 

জীবন্ত মুত্তি মধ্যে মধ্যে নয়নগোচর হইয়া থাকে । কিছু কম শত বর্ষ 

পূর্বেবে (১৮৪৭ খুষ্টান্দে ) কলিকাতা! রিভিউ পত্রে “নিয়বঙ্গে নীল” শীর্ষক 

প্রবন্ধে একজন ইংরাজ বাঙ্গালার রাম মালিকদিগের শক্তি সম্বন্ধে 

আলোচনা করিয়াছিলেন। তিনি কহিয়াভিলেন_-একটী দুটা নর, 

এমন শত শত খণ্ড যুদ্ধের বর্ণনা করিতে পার! যায়, যাহাতে ছুই, তিন 

কি ততোধিক ব্যক্তি প্রাণ হারাইয়াছে--কত লোক আহত হইয়াছে | 

ইহা আশ্চর্যের বিষয় যে" ডনিক্রক ফেয়ারে' আইরিশদিগের ন্যায় 

বাঙ্গালীরাও অক্লেশে এই সকল খগ্ড-যুদ্ধে ব্যাপৃত হয়__অথচ তাহারা 

স্বভবতঃ ভীরু বলিয়া পরিচিত 1 (১) 

সামরিক প্রয়োজনের জন্য বঙ্গের হিন্দু, পাঠান ও মোগল অধিপতিগণ 

যে সকল সুদীর্ঘ ও প্রশন্ত রাজপথ নিম্মাণ করিয়াছিলেন, আজিও 

সামরিক রাজপথ তাহাদের চিহ্ন নান! স্থানে বর্তমান রহিয়াছে। 

ও কৈবর্তরাজ ভীমের জাঙ্গাল, নীলাম্বরের রাজপথ, 

সির বিক্রমপুবের কাচকি দরওয়াজা প্রভৃতি ইহার নিদর্শন।' 
ভ্যান্ডেন্ ক্রকের ১৬৬০ খুষ্টব্দের মানচিত্রে একটী রাজপথ চিহ্মিত 
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রহিয়াছে । উহা! বীরভূমির বক্রেশ্বর হইতে বর্দঘমান এবং তথা হইতে 
কাশীমবাজার ও রামপুর-বোয়ালিয়ার নিকটবর্তী হাজরাহ'টা দিয়া 
করতোয়া তীরে সেরপুব-মুচ্চা পধ্যন্ত গিয়াছে । সেরপুর হইতে অগ্রসর 
হইয়া উহ বগুড়া জেলার চাদমুয়া নামক প্রাচীন বাণিজাকেন্ত্র স্পর্শ করিয়। 
বঙ্গপুর অভিমুখে প্রসারিত হইয়াছে । জাঙ্গ।লের স্থানে স্থানে এখনও দুর্গ 
প্রাচীরের ন্যায় ক্ষুত্র ক্ষুদ্র বেষ্টনী দেখিতে পাওয়৷ যায়। আসন্ন বিপদের 

সময় লোকে এই সকল ঝেষ্টনী মধ্যে আশ্রয় লইত এবং শত্রুর গতি রোধ 

করিত। ইংরাজ এতিহাসিক উত্তরবঙ্গে জাঙ্গালের এই বেষ্টনী দেখিয়! 

কহিয়াছেন-_এগুলি উত্তরবঙ্গের ইতালীয় অঙ্গুরীয়ক দুর্গ বিশেষ | (১) 

বগুড়া জেলার বাঙ্গালী ও মানন নদীর সংযোগ স্থনে গড় ফতেপুর 

নামক একটী প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ অধজিও বর্তমান রহিয়াছে । 

জন্পপ্রবাদ ইহাকে কামতাপতি নীলাম্বরের সহিত 

সংযুক্ত করিয়াছে । পাঠানগণ তাহাকে পরাজিত 

করিয়। এই দুর্গ অধিকার করিয়াছিল। বগুড়। 

নগরের তিন ক্রোশ পূর্বে আর একটী গড়ের চিহ্ন বর্তমান আছে। 

গড় ফতেপুর ও 

ছুর্গীহ।ট। গড় 

আআ্প্পপ ৮ শশা 
০৮,3 রানের 2 
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নীর হইতে ক্ষীর গ্রহণ করিবেন। 
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উহ! দুর্গাহাটা গড় নামে পরিচিত । এক কালে এই দূর্গ দুইটী গৌড় 

সাম্রাজ্যের প্রত্যন্ত দুর্গবূপে বিস্তৃত রাজপথ দ্বার গৌড় নগরীর সহিত 

সংযুক্ত হইয়াছিল | (১) 

গৌড়পতি হোসেন শাহের কালে বঙ্গের পশ্চিম দ্বার বলিয়া খ্যাত 

রাজসাহী জেলার তাহেরপুর, বাঙ্গালার ইতিহাসে স্থবিখ্যাত রাজ কংশ- 
নারায়ণের বিমল কীতি-প্রভায় আলোকিত হইয়।- 

ছিল। তাহেরপুর-রাজ্যের প্রতিষ্ঠ। ও প্রসিদ্ধির 

কাহিনী এখন বঙ্গের একটী বিস্বত-জনপদের কাহিনী মাত্র; কিন্ত 

একদিন রাজা কংশনারারণের প্রপিতামহ বিজয় দিলীশ্বর কর্তৃক বাঙ্গালার 

পশ্চিম্দ্বার-রক্ষক স্বরূপ স্বীকুত ও সম্মানিত হইয়াছিলেন। আজিও 

তাহেরপুর সেই পূর্ব-গৌরবে বঙ্গের বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজে “অস্তাচল, 

বলিয়। গণ্য হইতেছে । তাহেরপুরের সেনা-কটক ও “রামরামা নামক 

পরিখ।-বেষ্টিত ছুর্গের কাহিনী এখন এরূপ ভাবে বিলুপ্ত হইয়াছে যে, 
প্রবাদও মধ্যাদা দিতে কুষ্ঠিত হয়! 

বরেন্দ্রের অন্ত।চল 

অদ্ধ বঙ্গেশ্বরীর রাজধানী এখন তাহার শ্মশান-স্থৃতি মাত্রই বহন 

করিতেছে ! শুধু বাঙ্গালা নহে, বাক্গালার বাহিরেও যাহার স্েহ ও মমতা 
একটী করুণার রাজ্য সংস্থাপিত করিয়াছিল, কাননের 

বিহঙ্গম হইতে কোটরের পিপীলিকা পধ্যন্ত ধাহার 

দানে পুষ্ট হইত, প্রভাতে ধাহাকে ম্মরণ করিলে আজিও গৃহস্থের দিন 
বিফল হয় না__তাহার রাজ্যের শৌধ্য-কাহিনীব অখ্যাত নিদর্শন স্বরূপ 
এখন কেবল পক্কপরিপূর্ণ শৈবালসমাচ্ছন্ন অতি দীর্ঘ ও সুগভীর কয়েকটা 

পিরিখা মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে । সে সিংহদার নাই, সে বঙ্গোজ্জল নাই 

'-_সে সেনানিবাস, হস্তিশালা কিছুরই আর চিহ্ন পধ্যন্ত নাই! সে সৌধ, 

মহারাঁণী ভবানী 

(১) 70810065175 5£2251222£ 46507 91 40272 2)257726/--৬91 ৬], 

৩৯ 



৪৮২ বাঙ্গালীর বল 

মন্দির, বুরুজ, প্রাচীর সমন্তই বিলুপ্ত হইয়াছে-_দারুণ ভূকম্পনে শেষ +.. 
চিহটুকুও লোকলোচনের বহিভূ্ত হইয়াছে! ) 

রাজ রামেশ্বর বাশবেড়িয়৷ বাঁ বংশবাটার রাজা! ছিলেন । ১৬৭৩ 
খৃষ্টাব্দে রাজোপাঁধিতে ভূষিত হইয়া তিনি সমু আওরঙগজেবের 

নিকট হইতে বীশবেড়িয়া ও তন্সিকটবর্তী স্থান 
বাশবেড়িয়ার রাজা ৰ 

রঘুদেব জায়গীর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহার প্রাকার- 
বেষ্টিত ছুর্গ ছিল। তীাহারই বংশধর রাজা রঘুদেব 

বর্গাদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া বাশবেড়িয়া অঞ্চল হইতে বিতাড়িত 
করিয়াছিলেন । বগীর অত্যাচার-কাহিনী প্রবাদবাক্যরূপে বঙ্গ- 

জননীর মুখে মুখে ফিরিতেছে বটে, কিন্তু ধৈষ্যের সহিত অনুসন্ধান 
করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, বর্গার। এদেশে যেমন অকথ্য অত্যাচারও 
করিয়াছে, তেমন আবার রাজ] রঘুদেবের মত বীর বাঙ্গালীর নিকট 

অশেষ লাঞ্ছনাও পাইয়াছে! নৈশযুদ্ধে মহারাষ্ট্রিগকে পরাজিত করিয়া 

রাজা রঘুদেব বাঙ্গালার নবাব মুখিদকুলী কর্তৃক সম্মানিত হইয়া 

"শৃদ্রমণি” উপাধি লাভ করিয়াছিলেন 

কাশীরাজ চেতনিংহের সহিত ওয়ারেন্-হেষ্টিংমের কলহ এবং যুদ্ধ 

ইতিহাঁস-পাঠকের নিকট পরিচিত। হে্টিংসেরঞ সেনা কাশীতে 

চেংসিংহের প্রাসাদ আক্রমণ করিল, চেৎসিংহ 

৬ পলায়ন করিলেন। ক্রুদ্ধ সেনাদল রাজপ্রাসাদ 

মর্যাদা অধিকাঁর করিয়া লইল এবং রাণীদের অলঙ্কারাদি 

কাঁড়িয়া লইবার জন্য উন্মুখ হইল। তাহার| রাজ- 
অস্তঃপুরে প্রবেশ করিবেই-_কাশীপতির সৈন্য-সামস্ত লৌক-জন কেহ 
আর তখন ছিল না যে সাহস করিয়া বাধা দেয়! তখন এই বাঙ্গালা 

কান্তবাবু নারীমর্ধ্যাদা রক্ষা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। 
হেষ্টিংসের লুঠন-লোলুপ সেনাদল কাস্তবাবুর সনির্বদ্ধ অন্নুরোধ মানিতে 



বীর-স্মৃতি ৪৮৩ 

চাহিল না। তিনি তখন জীবন পণ করিয়া অস্ত্র লইয়া রাজতোরণে 

যাইয়া দাড়াইলেন এবং সৈন্তদিগকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে দিলেন না। 
এই কান্তবাবুই কাশীমবাজার রাজপরিবারের পূর্ব পুরুষ। ইনিই 
নিজের জীবন তুচ্ছ করিয়৷ এবং বাঙ্গালার নবাবের রোষ অগ্রাহ করিয়া” 
পলায়মান হেষ্টিংস সাহেবকে রক্ষা করিয়াছিলেন । এ 

বঙ্গের গ্রামে গ্রামে অনুসন্ধান আরম্ভ হইলে, গ্রামে গ্রামে প্রচলিত 

প্রবাদাদি সংগৃহীত হইলে বাঙ্গালীর শৌধ্যকাহিনী রচিত হইতে 

পারে? “বীর-ম্থৃতি” তাহারই সামান্য নিদর্শন মাত্র। 

এখনও সকল চিহ্ন লুপ্ত হয় নাই, এখনও বুদ্ধদিগের 

ক্ষীণ স্থৃতি অনেক পুরাকাহিনীর সন্ধান রাখে। বাঙ্গালীর বীর-স্বৃতি 

রচন। করিবার জন্য বাঙ্গালী যদি অগ্রসর না হয়, কে আর হইবে? 

বৈজ্ঞানিক প্রণালীর ইতিহাসে এইরূপ কাহিনীর স্থান হয়ত হইবে না, 
কিন্তু এই সকল কাহিনীই এখন বাঙ্গালার ইতিহাসের বহুস্থান অধিকার 

করিয় বিক্ষিপ্ত ও অনাদৃত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে । এই কাহিনীগুলি 

শৃঙ্খলার সহিত সঙ্কলিত ও সম্মিলিত করিতে পারিলে বৈজ্ঞানিক প্রণালীর 

ইতিহাস রচনার পথও কিয়দংশে সহজ হইবে বলিয়া মনে হয়। 

সেকালের বীর-বাঙ্গালীর ইতিহাসের ন্যায়, একালের বীর-বাঙ্গালীর 
ইতিহাসও রচিত হইতেছে বলিয়া জানি না! কত বীরকাহিনী এই 

সে দিনের ঘটন। হইলেও এখন বিশ্বত, কত বীর- 

১০/%19 বংশ এখন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে । এখনও চেষ্টা 
কাহিনী 

করিলে হয়ত বাঙ্গালীর ছোট বড় অনেক গৌরব- 

আখ্যান সঙ্কলিত হইতে পারে। সুরোপে ধারাবাহিক বংশাহ্ুক্রমিক 

ইতিহাস রক্ষার ব্যবস্থা আছে; ছোট হউক বড় হউক জাতীয়-গৌরব- 

কাহিনী সযতে লিখিত হইয়! রক্ষিত হয়__সেই জন্তই সে দেশে জাতীয়- 

ইতিহাস রচনার পথ সুগম হইয়াছে । বস্কিমচন্দ্রের 'কমলাকাস্ত+ মর্স্বাদ 

উপাদান সংগ্রহ 



৪৮৪ বাঙ্গালীর বল 

বেদনায় কহিয়াছেন-_“্যাহারা নষ্ট স্থখের স্থৃতি জাগরিত হইলে সুখের 

নিদর্শন এখনও দেখিতে পায়, মে এখনও স্থখী--তাহার স্থখ একেবারে 

লুপ্ত হয় নাই |..." যাহার স্থখ গিয়াছে, সখের নিদর্শন গিয়াছে__ বধু 

গিয়াছে, বুন্দীবনও গিয়াছে_-এখন আর চাহিবার স্থান নাই-সে-ই 

দুঃখী, অনন্ত ছুঃখে ছুংথী | .....আমার এই বঙ্গদেশের--*"*স্থথ গিয়াছে, 

স্থখ-চিহুও গিয়াছে বধু গিয়াছে, বৃন্দাবনও গিয়াছে-চাহিব কোন্ 

দিকে ?” বাঙ্গালীর কীরত্রতের কাহিনী সঙ্কলন করিবার জন্য তাই 
প্রত্যেক বাঙ্গালীকেই আহ্বান করি। হয়ত পরবস্তীকালের কোনও 

ভাগ্যবান এতিহাসিকের বিচারে সে সকল কাহিনীর কতকগুলি বিজ্ঞান- 

সম্মত এতিহাসিক সত্যের মধ্যাদা লভ করিতে পারিবে না, কিন্তু 

তাহাতে আপাততঃ বেশী-কিছু আসিয়া যার না-_কারণ যাহার বৃন্দাবনও 

ছিল, বধুও ছিল__-এখন নাই, মহেগ্ু-দড়োর বিস্ময়কর আকম্মিক 

আবিফারের মতো একদিন হয়ত সেই বিলুপ্ধপ্রায় অনাদৃত কাহিনীও 

নবীন গবেষণার আলোকে অথণ্ড সত্যের মর্ধাদ। পাইতে পারে, একদিন 

হয়ত সেই কাহিনীও বাঙ্গালার পুরাতত্বান্গসন্ধানের অধুনা অপরিচিত 

কোনও একটা পন্থার সন্ধান দিতে পারে । এখন আমরা যে অবস্থায় 

আসিয়৷ উপনীত হইয়াছি তাহাতে ভবিষ্যতে বার্গীলার জাতীয় ইতিহাস 

রচনা করিবার জন্য এখন চাই নির্বিচারে পারিবারিক-কাহিনী 

সঙ্কলন--উহার বিচারের দিন পরে আসিবে । জন কতক রাজা- 

মহারাজার কথা, জন কতক রাজনীতিবিতের ইতিবৃত্ত জন কতক 

ত্যাগশীল শ্বদেশপ্রাণ মহান্গুভব বাঙ্গালীর কথা__-জন কতক বৈজ্ঞানিক, 

এঁতিহাসিক, কবি ও কথা-সাহিত্যের রচয়িতার কাহিনী সমগ্র বাঙ্গালার 

কাহিনী নহে। 
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দেওয়ানী লাভের পর বিংশ বর্ষ মধ্যেই কোম্পানী বাহাছুর বঙ্গের 

রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে একাধিপত্য লাভ করিলেন বটে, কিন্তু তখনও 

দেশের আভ্যন্তরীণ শাস্তি সংরক্ষণে তাহারা সম্র্থ 

হন নাই। (১) চারি বর্ষ মধ্যে (১৭৬৯ খৃষ্টান ) 

বঙ্গে যে ভীষণ দুভিক্ষ দেখা দিয়াছিল, বাঙ্গালী স্থ্দীর্ঘ ছুই শতাব্দী পধ্যন্ত 

তাহার কলভোগ করিয়াছিল। কিন্তু তখনও যুদ্ধ বিগ্রহের স্পৃহা 

বাঙ্গালীকে পরিত্যাগ করে নাই । 

সেই এক বৎসরের মন্বত্তরে নন্দন কানন মহাশ্বশান হইয়া গেল-_- 

সপ্তকোটী কণ্ঠের কলকল করাল নিনাদ নীরব হইল! ইহা স্বপ্ন নহে, 
কল্পনা নহে-_বিভীষিকাপূর্ণ মিথ্যা বর্ণনা-চাতু্য নহে। ইহা বিধাতার 
অভিসম্পাতের ন্যায় সত্য যে, বঙ্গভূমি তখন শ্রশানেরও অধিক হইয়া 

ছিল। বাঙ্গালীর ইতিহাস নাই, তাই সে কাহিনী শুধু “আনন্দ মঠে” 

ছিয়।ত্তরের মনৃস্তর 

(১) 4772 74. 5. £297%5 (17০92-18০07 ) ৬০1] 6705 00857, 



৪৮৬ বাঙ্গালীর বল 
৪টি পি লি শ্সি 2 সি তি নৌ লাস লো লো পাস সস পোস্ট সি লাস্ট পি পোস্ট পাটি পি পি কাস্টি তি লী পাসি পাস্টিপাস্শি লা পাটি পিসি পিস পনি পাঁছি তি পাটি উপ লাস তি তাছি টি পস্টি এ সি পাটি পাস পাি পাটি ৮৯ তি বাসটি লস্ট প সপন 

স্থান পাইয়াছে; বাঙ্গালার ইতিহাস নাই, তাই সেই ছুদ্দিনের দঃ খ- 

কাহিনী শুধু করুণহৃদয় সার জন্ শোরের মশ্মম্পর্শী কবিতার অক্ষরে 
অক্ষরে নয়নাশ্রুসিক্ত হইয়। চিরদিনের সাক্ষ্য স্বরূপ বর্তমান রহিয়াছে । (১ 

বাঙ্গালা তখন অরণ্য হইয়া গেল ! (২) যে দেশের হাট বাট, ঘাট মাঠ 

সমন্তই জনকোলাহলমুখরিত ছিল, ষে দেশের হাস্ত-চঞ্চল গৃহে প্রতিদিন 
কত আনন্দ ও আরাম, স্থখ ও শাস্তি উছলিম়া! উঠিত-_-যে দেশের অর্থে 

মোগল পাঠান ধনশালী হইয়াছিল-_-সে দেশের সন্তানদের সমাধির সঙ্গে 

সঙ্গেই, সেই অতুলনীয়া মহামহিযময়ী ধনরত্বশালিনী শাস্তিক্থখময়ী 

বীরধাত্রী বঙ্গভূমি- প্রাসাদে প্রাকারে, ছুর্গে বুরুজে, হন্ম্যে কু্জে যাহা 

সুশোভিত ছিল, মুক্ত শ্াম শস্তক্ষেত্র যাহার শোভার ভাগ্ডার--সেই 
দেশ--এক বৎসরের এক আঘাতে বজ্রদীর্ণ হইয়া গেল, এক ঘমন্বস্তরে? 

শ্মশান হইল, এক উপপ্রবে শ্বাপদসঞ্কুল মহারণ্যে পরিণত হইল ! 

যে পথে একদিন কত রণোন্মত্ত বঙ্গবীর বিজয় তাগুবে অশ্ব ছুটাইয়া 

প্রধাবিত হইয়াছিল, একাদশ বর্ষ মধ্যেই সেই প্রদ্দেশে নবোখিত ৬০ 

ক্রোশ বিস্তৃত অরণ্যের ভিতর দিয়া নবাগত সিপাহী-টসন্ত ভয়ে ভয়ে 

গমন করিতে বাধ্য হইল-ব্যান্র ভল্লুকে সিপাহী-সর্দারের পুত্র কন্তা 
লইয়া! পলায়ন করিল, তাহাদিগের গাড়ীর বলদ ধরিল! (৩) 

কোম্পানীবাহাছুর দেশের অবস্থ। দেখিয়া ঘোষণা করিলেন, যে 

ব্যক্তি একটা ব্যান্র শিকার করিয়া তাহার শির আনিতে পারিবে সে 

যথেষ্ট পুরস্কার পাইবে । নে পুরস্কারও সামান্য ছিল না! একজন গৃহস্থ 

(১) --510 10100) 91001. (2127%925 67 2%2 26 20 ০০//55%07120762 
9) 7,072 7217:0%%, 05 1015 501 2 ৬০1 1, 1১00, 25-26 0, 

(২) 74£/2৮799% 74৮. 47252%227 1772227%502 : 22 [505, 1771. 
70079974747. 2727৮29০292: 27 11255 1777, 

(৩) 72275 ০০১৫: 05108 ঠ5 29 2১011) 178০. 

5এএাী 



প্রবাসী ৪৮৭ 
শিস ৪৯ তি পা পিসি সি পিপি পিসি পি সি ৪ ৯ পাস্টি পাস পট লাস ভাসি পা এ % পোলা পাটি 

তিন মাস সু সপ্রিবারে কাটাইতে পারে, , পুরস্কার এই পরিমাণে 
গ্রদণ্ড হইত।(১ 

উন ছাক' কোনক্রমে সেই বনভূমি অতিক্রম করিয়া 

চলিতেছিল, শেষে তাহাও অসম্ভব হইয়! উঠিল। তখন পঞ্চবিংশ ক্রোশ 
পথ ঘুরিয়া ডাক চলাচলের ব্যবস্থা করিতে হইল। (২) ব্যান্তর ভন্লুকের 

সঙ্গে সঙ্গে সেই বিস্তৃতিশীল কানন মধ্যে বন্য হস্তী উপদ্রব আরস্ত করিয়া 

দিল। (৩) 

বর্ধমান, বীরভূমি, রীজমহল, পুণিয়া, রাজসাহী, মুশিদাবাদ-_অল্প 

কথায় বিহার হইতে বঙ্গভূমি, সমস্তই একদশা! প্রাপ্ত হইল! পৃথিবীতে 
এমন ভাষ। নাই-_ভাষায় এমন শব্দ নাই__শব্দের এমন শক্তি নাই যে, 

সেই শ্বশানের বর্ণনা করিতে পারে-_যে শ্মশানে মৃতদেহ লইয়। মানুষে 

মানুষে কাড়াকাড়ি করিয়াছিল--যে দেশের নগরে নগরে, পথে পথে 

 শবরাশি গলিয়া পচিয়! মহামারী আনয়ন করিয়াছিল! (৪) 

দেশের ধাহারা 'শক্তিম্তস্ত ছিলেন_-ধনে জনে, বীধ্যে গাভীধ্যে 

ধাহারা বঙ্গের ভূষণ ছিলেন-_তীহাদিগের প্রাসাদ গেল, প্রতিষ্ঠা গেল, 

ধন গেল, জন গেল-_এক এমন্বস্তরে* তাহার৷ মুন্ময় তৈজসপত্র সম্বল করিয়া 

কুটারবাসী হইলেন, কেহ বা! দক্থ্যবৃত্তি অবলম্বন করিলেন! বঙ্গের ছুই 

তৃতীয়াংশ ভূম্বামীর চিতানলে বঙ্গদেশ প্রেতভূমির আকার ধারণ করিল 

(৫) এক বৎসর মধ্যে বঙ্গের এক তৃতীয়াংশ কৃষক নিম্মল হইয়া গেল। 

(১) 72275177972 2%6 44069%7/2276 02727221922 09/742/০৮ 2/ 

£72278//001%, 179০১ 1791. 

(২) 72//16% 00%/2727// 0%7225 229 টাচ 1789. 

(৩) 76//৮%27% 12 0911207” 61 242/6%907 0 £%৫ 20472 ০ 

£0202776 : 4১001] 1790. 

(8) .7:2//27” 1797 747, 540%4% : 200. 0006 1770, 

(৫) 44725 ০/ 2742 22712£ 2 দএ0া6ি2 205 56, 



৪৮৮ বাঙ্গালীর বল 

(১) মোগল-তহশিলদারদিগ্নের অত্যাচারে ভূমিচ্যুত অনেক শান্ত শিষ্ট 

সমৃদ্ধ সন্ত্রান্ত বঙ্গপরিবার দন্থ্য-পরিপোষণ ও দস্থ্যবুত্তি অবলম্বন করির। 

জীবিকা নির্বাহ করিতে বাধ্য হইলেন। দস্থ্যর সঙ্গে সঙ্গে “বোশ্েটের' 
দল বাঙ্গালায় প্রতিষ্ঠালাভ করিল, কর্মচ্যুত খলম্বভাব মুলমান-সৈনিকগণ 
দলে দলে বহির্গত হইয়া লুষ্ঠনে মনোনিবেশ করিল । (২) 

সন্যাপী? নামধারী এক বিশাল দস্থাদল দিনে দিনে সংখ্যায় পরিপুষ্ট 

হইয়া, অস্ত্রে শস্ত্রে স্থুসজ্জিত থাকিয়া নগবের পর নগর পরিভ্রম্ণ করিতে 

লাগিল--জনপদের পর জনপদ লুঠন-ব্যস্ত করিয়! তুলিল। কোম্পানীর 

সিপাহীদিগের সহিত স্থানে স্থানে তাহাদিগের খণ্ডযুদ্ধও ঘটিতে 

আরম্ভ হইল । (৩) 

চুয়াড়গণ মেদিনীপুর অঞ্চলে বিষম উৎপাত আরম্ভ করিল। 
তাহাদিগের অস্ত্রের ঝন্ ঝনার কোম্পানীর কর্তাগণ ব্যতিব্যস্ত হইয়া 

উঠিলেন এবং চুয়াড়-বিদ্রোহ দমন করিতে সৈন্য সামন্ত প্রেরণ করিতে, 
লাগিলেন। তখনও ঘে বঙ্গের কোন কোন ভূম্বামী কোম্পানী- 
বাহাছরের সাহাষ্যার্থ যথাশক্তি চেষ্টা করিয়াছিলেন, ইহ] কাপ্তান্ 

হামিন্টনের রিপোর্টে প্রকাশিত রহিয়াছে । (৪) 

রাজ! দেবীসিংহের অত্যাচারে রঙ্গপুরে যে বিদ্রোহানল প্রজলিত 

হইয়া উঠিল, পাট গ্রামের খগ্ড-যুদ্ধে তাহার পরিসমাপ্তি ঘটিল। 
পলাশীর যুদ্ধে ৭ বৎসর পরও আমরা দেখিতে পাই রামচন্দ্র সাহা 

৫০ জন অশ্বারোহী সহ শান্তিপুরের কুঠিতে প্রবেশ করিয়া কুঠির 

(১) 22 ৮. 5০6. 

(২) 4%22 7. 2০ 

(৩) 4727624447১. 22295 2 এআ :1750655 ০, 2) 215, 

91065 317, 3716১ 341) 3425 7865 8০5, 7756, 2799, 9০2, 8০০4১ ০0০, 

৪) 462: 1,610) ০১913. 



প্রবাসী ৪৮৯ 

গোমস্তাকে বলপূর্ববক ধরিয়া লইয়া গিয়াছে_-কোম্পানীর কুঠির কার্য 
বন্ধ হইয়াছে! (১) 

এই সকল হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, দেশে শান্তি সংস্থাপিত 

করিতে কোম্পানী-বাহাছুরের অনেক দিন আবশ্যক হইয়াছিল । 

কোম্পানীর দেওয়ানী লাভের পর পঞ্চবিংশ বর্ষ 

মধ্যেই নৃতন নৃতন ভূত্বামী বঙ্গে দেখ! দ্রিতে লাগিলেন। 
বাহার! পূর্বে ভূম্বামী ছিলেন তীাহাদিগের অনেকে করদানে অশক্ত 

হওয়ায় তাহাদের সম্পত্তি হস্তান্তরিত হইয়া গেল। (২) নবীন 

ভূম্বামীগণ আর পূর্বেব ন্যায় প্রতিষ্ঠ। লাভ করিতে পারিলেন না। 

ধীরে ধীরে সখ ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল । জ্ঞানবিস্তারের 

সঙ্গে সঙ্গে, অপেক্ষাকৃত উদ্বার সামাজিক মতপ্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নবীন 

আশা, নবীন আকাজ্। বঙ্গবাপীর হৃদয়ে দেখ। দিতে 

লাগিল। কোম্পানীর শাসনগুণে দীন কুটারবাসী 

হইতে রাজাধিরাজ পধ্যন্ত নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাইতে লাগিলেন । মোগল- 
তহুশিলদারের ভয় আর রহিল না, দস্থ্য তশ্করের উপদ্রব কনিয়া গেল--- 

জমীদারে জমীদারে, নবাবে সেনানায়কে আব সমব-ঘোষণা হইবার 

সম্ভাবনা রহিল না। কোম্পানী-বাহাছুর বঙ্গের বাহিরে নানা স্থান, 

হইতে সিপাহী সংগ্রহ করিতে লাগিলেন-_বাঙ্গালীর অস্ত্র ধরিবার 

প্রয়োজন ক্রমে ক্রমে নানা কারণে অন্তহিত হইয়া গেল। তাহাদের 

উত্সাহ ও কর্বুদ্ধি তখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভিতর দিয়া ধীরে ধীরে ভিন্ন 
পথে অগ্রসর হইতে লাগিল । 

সি ১ শাক সপ শিপ্পীি ০ শশী নিশি শশী তি 

নবীন ভূম্বামী 

কোম্পানীর আমল 

(১) ১/2254222£ 4405%7£ 0/ 22715%7 : 006: ৬০111. 

(২) )01)17 51501650805]. 00201১60561) 7704 200 1789 50 1625 

0779 19216 0 035 71006170 0£ 73817551 0127860:% 152005 ০৮102 0০0 

091080101) ০0 0১6 1620065, 

_2754? 14৫. ০, 260725 70100625৬০1 19 2 25. 



১৯০ বাঙ্গীলীর বল 

ইতঃপূর্বেই ভারতের স্থদূর+্গগনে যে এক হস্ত পরিমিত ক্ষুত্র এক 

খণ্ড মেঘ সঞ্চারিত হইয়াছিল, ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে অকস্মাৎ তাহা! গগনমণ্ডল 
সমাবৃত করিয়া ফেলিল, অকস্মাৎ তাহ! অশনি” 

সম্পাতে সকলকে স্তব্ধ করিয়া দ্িল-_-অকসম্মাৎ 

তাহার অগ্নিগর্ভ হইতে ক্ফুলিঙ্গরাশি বিক্ষিপ্ত হইয়া চতুদ্দিকে ভীষণ 
অনল প্রজলিত করিল। সে অনল-শিখা ভারতের ইতিহাসে সিপাহী- 
বিদ্রোহ নামে পরিচিত। উহা যখন প্রবলভাবে উত্তর-ভারতে 

প্রজলিত হইয়! উঠিল তখন উহা! প্রবাসী-বাঙ্গালীর সুপ্ত বীধ্যকে জাগ্রত 

করিয়া বিব্রোহ দমনে নিযুক্ত করিল। তাহারা তখন নিজেদের প্রাণ 

তুচ্ছ করিয়া ইংরাজদিগকে সাহাধ্য করিয়াছিলেন। সেই সকল প্রবাসী 

বঙ্গসন্তানের বীরত্ব-খ্যাতি বাঙ্গালী জাতির মুখ উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। 

নিম্নে তাহাদিগের কাহারও কাহারও কাহিনী সঙ্কলিত হইল । (১) 

অষ্টাদশ শতাব্দের মধ্য ভাগে যে বংশের বীর বাঙ্গালী নবাব সিরাজ- 

উদ্-দৌলার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া কারাবন্দী হইয়াছিলেন, সেই মিত্র 

বংশোপ্ভব গুরুদাস মিত্র উনবিংশ শতাব্দের মধ্যভাগে 

সিপাহী বিদ্রোহের কালে বারাণসীর বিপন্ন 

ইংরাজদ্িগকে সাহাষ্য করিয়৷ স্বতন্ত্র খেলা, লাভ করিয়াছিলেন । 

বারাণসীর কমিশনর এবং প্রতিভূ ভারত গভর্ণমেণ্টকে জানাইয়াছিলেন 

--আমি আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, শ্রীধুক্ত রাজেন্দ্র মিত্রের পুত্র 

বাকু গুরুদাস মিত্র সিপাহী বিপ্রোহের সময়ে গভর্ণমেণ্টকে যথাশক্তি 

সাহাষা করিয়াছিলেন । বিদ্রোহের রজনীতে তিনি টহ্কশালার প্রহরী- 

কাধ্যে নিষ্ুক্ত হইয়াছিলেন এবং পরে সৈম্যদিখের রসদ সংগ্রহ 
করিয়াছিলেন | | 

(১) বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী- প্রীজ্ঞানেন্্রমোহন দাস: প্ররাী-পীয*১৩২৩। 
(২) 42277 272662512%61 64525 25756745272 270 572£2755 2 [৪৮ 
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সিপাহী-বিদ্রোহ 

বাৰু গুরুদাস মিত্র 



প্রবাসী ৪৯৬ 
পি পান্ছিরীসি পি পালি পাসসিপাস্টিলীসটি লি লস বাসি সি লতি তাত সি লাম লি এসউিনাসছি শান লা কী 

“উত্তেজিত লোকে : কেবল ইউরোপীয় ও ও ) ফিরিঙ্গীদিগের' বিরুদ্ধ 

অত্যখিত হয় নাই। এলাহাবাদের অনেক বাঙ্গাশী শানু ভাবে 

সিপাহী-মুদ্ধের কালে কালাতিপাত করিতেছিল,.". .. উত্তেজিত, জন- 

বাঙ্গালীর দৈম্ সংগঠন ' সাধারণের সহিত ইহাদের কোনরূপ সমবেদন! 
ছিল না। কোম্পানীর রাঁজািনাশার্থেও ইহারা কাহারও পরামর্শে 

পরিচালিত হইতেন না। নগরের দুবৃর্ত লোকে এখন এই শান্তস্বভাব 

অধিবাসিদ্িগকে আক্রমণ করিল। এইরূপে আক্রান্ত হইয়! বাঙ্গালীরা 

চারিদিকে বিধ্বংসের বিকট ভাব দেখিতে লাগিলেন। তাহাদের ধন 

সম্পত্তি অধিরূত হইল, তাহাদের জীবন স্কটাপন্ন হইয়৷ উঠিল, এবং 

তাহাদের আবাসগৃহ মুহুমুহু ভয়াবহ কোলাহল ও কাতরকণনিংস্থ 
করুণ রোদনধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। তাহারা সত 

ইতরাজদিগের সহিত এই বিষয়ে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। সে 

সময়ে ইউরোপীয়েরা আপনাদ্িগকে লইয়াই বিব্রত ছিলেন এবং আপনা- 

দের জীবনের জন্যই অপরের নিকট সাহাধ্যের আশা করিতেছিলেন, 

স্থতরাং তাহারা কোনরূপ সাহায্য দানে সমর্থ হইলেন না। বাঙ্গালীরা 

অতঃপর একজন নমুদ্ধিশালী হিন্দুস্থানীর সাহায্যে আপনাদিগকে রক্ষা 

করিবার জন্য সশস্ত্র সেনিক দল সংগঠিত করিলেন ।” (১) 

সিপাহী-বিদ্রোহের তিন চাঁরি বর্ষ পূর্ব উত্তরপাড়। নিবাসী শ্রীযুক্ত 

প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রয়াগের নিকটবর্তী মঞ্চনপুর নামক স্থানে 

মুন্সেফী করিতেন। যখন তথায় বিন্রোহ আরম্ত 

হইল-_বিদ্রোহিদিগের অত্যাচারে গ্রমগ্ডলি ভক্মী- 
ভূত হইতে ফূ্ীগিল, প্যারী বাবু তখন ন্বয়ং একদল শৈঁ্ট“গঠন করিয়া 
বিজ হিন্যিনু নিত ু্ ধাস্ত করিলেন। ুদ্ধেঞ্্রাহাঁরা এই বঙ্গবীরের 

যোদ্ধ মুদ্সেফ 

(১) সিপাহী-ুদ্ধের ইতিহাস__»রজনীকার্ত গুপ্ত ; ৩য় ভাগ, ৯৭ পৃষ্ঠা। ৰ 



স্পট ২ এ পাস ও রি সিলাক্ছিকী সিল ও শস্সিপী ৯ পাস সিল 

৪৯২ বাঙ্গালীর বল 

নিকট পরাজয় মানিতে বাধ্য হইল। লর্ড ক্যানিং তাহার ডেস্প্যাঁচে 

প্যারী বাবুকে “যোদ্ধা মুন্সেফ” নামে স্থ্পরিচিত করিয়াছেন। এই 
সময়ে একবার বিদ্রোহিদলপতি দুর্দান্ত বিমলসিং ও বহু সর্দার তাহার | 

সহিত যুদ্ধ করিয়া নিহত হইয়াছিল। অনেক বিদ্রোহী তাহার ভয়ে 

যমুনা নদী অতিক্রম করিতেই সাহসী হইল না! দ্বাবিংশবর্ষবয়স্ক 

মসীজীবী প্রবাসী বাঙ্গালী যে অসাধারণ রণনৈপুণা ও শৌধ্যের পরিচয় 

দিয়াছিলেন, বাঙ্গালীর বীরত্বের ইতিহাসে তাহা অক্ষয় হইয়া থাকিবে । 

গ্লণগ্রাহী বড়লাট বাহাছুর যোদ্ধা-মুন্সেফের কীন্তিকাহিনী স্মরণ করিয়! 

কাণপুব-দরবারে তাহাকে বনুমূল্য খেলা দিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন । 

সিপাহী-বিদ্রোহকালে লক্ষৌপ্রবামী কালীচরণ বাবু, ছূর্গাদাস বাবু 
প্রভৃতির ন্যায় ধাহার! নিগৃহীত হইয়াছিলেন, চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত 

আনরপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রাসবিহারী ঘোষ 

তাহাদিগেবক অন্ততম। তীাহাব অসাধারণ শক্তি 

ছিল, অশ্বচালনায় নিপুণতা ছিল, ব্যায়াম-কৌশলে তিনি স্থপটু 
ছিলেন। অল্প বয়সে বিদ্যালযের সংশ্বব ত্যাগ করিয়া তিনি কালেক্টরী 

আফিসে কর্ম গ্রহণ করেন এবং পরে পণ্টনের কার্ধা লইয়া ১৮৫৭ 

খৃষ্টাব্দে ৬০ নং পুব্বাঁয়া পণ্টনের সহিত বাদ। যাত্র। করেন। পল্টন 

বাঁদা হইতে আম্বাল। আসিল-_রাসবিহাঁরী বাবুও আসিলেন । কর্ণালে 

আসিয়া যখন শুনিলেন যে, রোহতকে বিদ্রোহ দেখা দিয়াছে, তিনিও 

পণ্টনের সঙ্গে সঙ্গে তথায় গমন করিলেন। রোহতক তখন লুণ্ঠনে, 

হত্যায়, গীড়নে ত্রাহি ত্রাহি করিতেছে! কি ইংরাজ, কি বাঙ্গালী 

তখন সকলেই অত্যন্ত বিপন্ন। তিনি যে রোহতকে কত ভদ্র 

কন্ঠার সম্মান রক্ষা করিয়াছেন, কত নিরীহ লোককে মৃত্যুর কবল 

হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, কতবার পরের জন্য নিজের প্রাণ বিপন্ন, 

করিয়াছেন তাহা স্মরণ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। 

বাঁবু রাসবিহীরী ঘে।ষ 



প্রবাসী ৪৯৩ 
এর সিলাস্টিরা সি * লিপ 

একটা বিদ্রোহী দলকে নিরস্ত করিতে যাইয়া তিনি একবার বন্দুকের 

গুলিতে প্রাণ হারাইতে বসিয়াছিলেন, তবু কর্তব্য কম্মে অবহেলা 
করেন নাই । 'তীহাকে হত্যা করিবার জন্য বিদ্রোহীরা নানা চেষ্টা 
করিয়াও কৃতকাধ্য হইতে পারে নাই। তাহার গুণপনাঁয় পণ্টনের উচ্চ 
কম্মচারিগণ এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, একবার তাহাকে উদ্ধার করিবার 

জন্য কাণ্তান সেবিয়র একশত অশ্বারোহী সহ কাপ্তান হডসন্কে প্রেরণ 
করিয়াছিলেন । 

আগ্রা নগরে যখন বিদ্রোহ উপস্থিত হইল তখন নগর অগ্রিময় হইয় 

উঠিল। প্রজ্লিত গৃহাদির আলোকে সমস্ত নৈশগগন আলোকিত হইয়া 

রহিল, বিদ্রোহিদিগের কোলাহল দূরশ্রুত জল- 

কলোলের ন্তায় ছুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। 

নিরীহ নরনারীর রুধিরে আগ্রার রাজপথ সিক্ত হইয়া উঠিল। সামরিক 
বিভাগের কম্মচারী এডজ্টান্টের কেরাণী বাবু যছুনাথ ঘোষ রেজিমেন্টের 

কম্মচারীদিগের সহিত যুদ্ধ ক্ষেত্রে গমন করিলেন । 

বিদ্রোহীরা সরকারি দপ্তরে অগ্নি সংযোগ করিল । বহুমূল্য কাগজ- 

পত্র পুড়িয়া ছাই হইতে লাগিল। যছু বাবু আপন প্রাণ তুচ্ছ করিয়া 
কতকগুলি মুল্যবান কাগজ ধ্বংসমুখ হইতে রক্ষা করিলেন এবং সামরিক 
কন্মচারিগণ কর্তক বিশেষরূপে প্রশংসিত হইলেন। ৬৭ সংখ্যক 

রেজিমেন্টের লেঞ্টেনাণ্ট-কর্ণেল ষ্টয়ার্ট লিখিয়াছিলেন__যছু বাবুর মত 

প্রত্যুৎ্পন্নমতি বাঙ্গালী আমি কমই দেখিয়াছি। 

যছুবাবু দ্বিতীয়-ব্রঙ্ম যুদ্ধের সময়েও সৈনিক বিভাগের কন্মে নিযুক্ত 
ছিলেন। দিনাগুরে (11790: ) যুদ্ধকালে নানা বিপদ ও অস্থবিধার 

মধ্যেও তিনি যেরূপ স্ুশৃঙ্খলার সহিত কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছিলেন 

তাহা স্মরণ করিয়। লেফটেনাণ্ট-জেনারল মেপী যছু বাবুর ভূয়সী 

প্রশংসা করিয়াছিলেন। 

বাবু ষছুনাথ ঘেষ 

পি 



৪৯৪ বাঙ্গালীর বল 

ইতিহাস-বিশ্রুত ভরতপুরের যুদ্ধে যে বীর বাঙ্গালী উপস্থিত ছিলেন, 

তিনি শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র দেব। সার চার্লস্ নেপিয়ার যখন ফরাক্কাবাদের, 
গুপ্তদ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া যুদ্ধে জয়লাভ করেন, 

তখনও অন্তান্ত কয়েক জনের ন্যায় ঈশান বাবুও 

হাকে বিশেষ সাহাষ্য করিয়াছিলেন । 

ফতেগড়ে যখন সিপাহী-বিদ্রোহ উপস্থিত হয় তখন বিদ্রোহীরা 
ঈশানবাবুর গৃহ লুণ্ঠন করিল । তিনি নিজের জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়াও 

মেজর রবাটসন সাহেবকে যেরূপে সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহা তাহাকে 

যশোমাল্যে ভূষিত করিয়াছে । ইংরাজের পক্ষাবলম্বন করিবার জন্য 

বিদ্রোহীরা তাহাকে কয়েকবার ধরিয়৷ কামানের মুখে স্থাপিত করিয়া- 

ছিল, কিন্তু ঘটনাচক্রে তাহাদের নিষ্ঠুর সম্কল্প কাধ্যে পরিণত হয় নাই। 

উনবিংশ শতাব্দের শেষভাগে (১৮৭০ খুষ্টাব্বে) জেনারেল ই্রপ্ যে 

রূপে প্রবাসী বাঙ্গালী শ্রীযুক্ত ছূর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রশংসা 

করিয়াছিলেন, তাহ! সমগ্র বাঙ্গালী জাতির গৌরবের 
কথ! । জেনারেল কহিয়াছিলেন__“ছুর্গাদানবাবু 

যে টৈন্তাদলে কশ্ম করিতেন, তাহা ব্রহ্দদেশ হইতে 

ফিরিয়। আসিয়া যখন বেরিলিতে অবস্থান করিতেছিল সেই সময় 

হইতেই (১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে) আমি তাহাকে জানি। সকল সামরিক 

কম্মচারীই তাহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন । সিপাহী-বিদ্রোহের সময় 

বিদ্রোহীরা তাহার গৃহ লুণ্ঠন করিয়াছিল । ছুর্গাদীসবাবু যখন বেরিলি 
তইতে নৈনীতালে পলায়ন করিলেন, তখন একদিন বিদ্রোহী ফজল্- 

উল্হক্ কর্তৃক বন্দীকৃত হইলেন? বিদ্রোহীর দ্িচারে তাহাকে কামানের 

মুখে উড়াইয়া দিবার আদেশ হইল। তিনি কোন ক্রমে সেবার বক্ষা 
পাইয়াছিলেন। পর্বতপাদমূলে নৃতন একদল অশ্বারোহী সেনা গঠনের 

আবশ্যক হওয়ায়, দুর্গার্দীসবাবু কর্ণেল ক্রস্ম্যানের সাহাধ্যার্থ প্রেরিত 

বাবু ঈশানচন্ত্র দেব 

বাৰু ছুর্গাদান 

বন্দ্যোপাধ্যায় 
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হইরাছিলেন । | কর্ণেলের : সঙ্গে সঙ্গে তিনি ু ড়গুর, লিওরগঞ্জ ২ বহে হেড়ী 
এবং রস্থলপুরের যুদ্ধে উপস্থিত থাকিয়া, শেষে নিজে আহত হইয়া- 
ছিলেন। এমন একজন বীর বাঙ্গীলীর কথা আমি ইতিপূর্বে আর শুনি 
নাই |” রসদ বিভাগের “বড়বাবু; হইয়া ছূর্গাদাসবাবু কাবুল-অভিযানে' 

যাইয়াও নানা বিপদের মধ্যে ঘে ভাবে কর্তব্যপালন করিয়াছিলেন তাহ 

বাঙ্জালীরই গৌরবের কাহিনী । 
আলিগড়ের বিদ্রোহ-দমনের ইতিহাসের সহিত বাঙ্গালী ডেপুটা- 

পোষ্টমাষ্টার জেনেরল বাবু ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং ওয়ার্ক সপের 

সেরেস্তাদার বাবু রামকুমার রায়ের নাম বিজড়িত 

রগ রহিয়াছে । কোয়েলের বিদ্রোহী মুসলমানগণ যখন 
মি ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিবার মন্ত্রণা করিল, তখন 

সে সংবাদ অবগত হইয়৷ ঈশানবাবু সাহেবদিগকে 
সতর্ক করিয়! দরিয়াছিলেন। তিনি গোপনে লুক্কায়িত থাকিয়া বিভ্রোহি- 

দিগের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন এবং পত্রাদ্দি দ্বারা সকল 

ংবাদ কর্তৃপক্ষদিগের গোচর করিতে আরম্ভ করিলেন । 

বিদ্রোহী ঘৌস্ খা একবার তাহার একখানি গুপ্ত পত্রের সন্ধান 

পাইয়া তাহাকে বন্দী করিলেন ও তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ দ্দিলেন 1 

পল'য়নে আত্মরক্ষা করিয়! ঈশানবাবু আদম্য উৎসাহে পুনরায় কর্তব্য- 

কাধ্যে নিযুক্ত হইলেন। ঘৌঁস্ খা এবার তীহার সন্ধান করিতে না 

পারিয়! তাহার মস্তকের জন্য পুরস্কার ঘোষণ। করিলেন । 

অর্থের লোভে অনেকেই ইশানবাবুর সন্ধানে ফিরিতে লাগিল । 

তিনি মুসলমানের ছন্মবেশ ধারণ করিয়া সর্বদা বিদ্রোহিদিগের সংবাদ 

লইয়! কর্তৃপক্ষদিগকে জানাইতে লাগিলেন। আলিগড়ে মানসিংহের 

উদ্যানে বিদ্রোহিদিগের সহিত ইংরাজের যে যু হইয়াছিল, ঈশানবাবু 

সে যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। 



৪৯৬ বাঙ্গালীর বল 

এই যুদ্ধের পূর্বে রামকুমার বাবু যে সকল সংবাদ সংগ্রহ করিতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহাই যুদ্ধজয়ের অন্যতম কারণ রূপে নিদিষ্ট 

হইয়াছে । মথুরায় বিদ্রোহের সময়েও রামকুমার বাবু যেরূপে ইংরাজ 
কর্মচারিদিগকে সাহাধ্য করিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় কর্তৃপক্ষদিগের 

পত্রাবলীতেই পরিস্ফুট রহিয়াছে । 

ডাক্তার শ্রীযুক্ত স্য্যকুমার সর্বাধিকারী মহাশয়ের নাম বাঙ্গালীর 

নিকট স্থুপরিচিত। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে ঘখন ইংরাজের “ফায়ার কুইন” বরণ- 
পোত ব্র্ম-যুদ্ধে প্রেরিত হয় তখন তিনি “নেভাল 

সাজ্জন” ছিলেন । লক্ষৌ রেসিডেন্সী উদ্ধার করিবার 

জন্য যখন সেনাপতি হ্াভলক রণ-যাত্রা করেন তখন ডাক্তার সর্বাধিকারী 

হাভলকের ব্রিগেডের সার্জন স্বরূপ যুদ্ধে গমন করিয়াছিলেন । 

গ।জীপুরে যখন বিদ্রোহ উপস্থিত হইল তখন তিনি নৌকা হইতে 

চিনি ও ময়দার বস্তা লইয়া দুর্গ-প্রাকার গঠন করিলেন । সরকারি 

চিকিংসালয় এইরূপে সুরক্ষিত হইল। অযোধ্যার উনাও প্রদেশে 
কয়েকটী ভীষণ যুদ্ধে জয়ী হইয়া তবে সার হেনরি হ্যাভলকের দেনাদল 

, লক্ষষৌ অভিমুখে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছিল। ডাক্তার সর্বাধিকারী 
ব্রিগেড-সাঞ্জন স্বরূপ সেই সকল যুদ্ধে উপস্থিত থাকিয়া অসীম সাহস ও 

চিকিৎসা-নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন । 

বঙ্গের ছোটলাট সার রিভান”টম্সন এই বীর বাঙ্গালী চিকিৎসককে 

রায় বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করিবার সময় কহিয়াছিলেন-__-কে 

জানিত যে, এই মৃছুমধুর লৌম্য মুদ্তির মধ্যে--রুধিরসিক্ত সমরাঙ্গনে 

সমুপস্থিত, বিদ্রোহকালের সকল ব্যাপারে সবিশেষ অভিজ্ঞ ব্যক্তির প্রাণ 

স্পন্দিত হইতেছে । ইনি যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন লোকের বেদনা 
বৃদ্ধির জন্য নহে-_বিজ্ঞান, কর্খে নৈপুণ্য ও একনিষ্ঠার সাহচধ্যে মন্ুস্তের 

€রদন। দূর করিবার জন্য । 

ডাক্ত।র শ্্যকুম।র 
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সিল চি সিসি সি পসপিি সি্িস্দিলী সিল সপ সরি 

সিপাহী-বিদ্রোহের কিছুকাল পর কলিকাতার বিখ্যাত ডাক্তার ক্রদ্ধি 

ইগ্ডিয়া আফিসে বসিয়! বিদ্রোহ সংক্রান্ত কাগজপত্র পাঠকালে দেখিয়া 
ছিলেন যে, সেই বিপদের দ্বিনে ধাহারা আপন প্রাণ তুচ্ছ করিয়া অসীম 

নিষ্ঠার সহিত কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছিলেন তাহাদিগের মধ্যে "গাজি- 

পুরের বাঙ্গালী ডাক্তীর” ছিলেন একজন । পরে তিনি অনুসন্ধান করিয়া 

জানিয়াছিলেন যে, সেই বাঙ্গালী ডাক্তার আর কেহ নহেন-_ন্বয়ং 

সুধ্যকুমার। 

সিপাহী যুদ্ধের কালে যমুনাঁতীরে ফিরোজশাহের সহিত যুদ্ধের সময় 
(১৮৫৮ খুঃ), ১৮৬১ সালে কুকী-অভিযানে এবং পর বৎসর আসামের 

খসিয়া ও জয়ন্তিয়া শৈলাঞ্চলে অভিযানকালে যে বাঙ্গালী সাজ্জন 

তিত্বের সহিত কর্তব্য কন্ম সম্পাদন করিয়াছিলেন, বিলাতে শিক্ষাগ্রাপ্ত 

সেকালের অন্যতম সুদক্ষ সাঁজ্জন সেই রাজেন্দ্র চন্দ্র চন্দ্র আজ বিস্বৃত; 

কিন্তু বাঙ্গালীদের মধ্যে আজ পধ্যন্ত তিনিই একমাত্র চিকিৎসক যিনি 

স্ুহুল্লভ ব্রিগেড সাঞ্জনের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়। কি স্বদেশে, কি বিদেশে 
অসামান্ত খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন । (১) 

পাবন। জেলার খলিলপুর গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র গুহ জোয়া- 

দ্দীরের কাহিনী, সেকালের বীর-বাঙ্গালীর বীরত্বের কাহিনী । লাল 

বাবুর সদর কাছারিতে মসীজীবী থাকিয়া তিনি 

তান্তিয়া টোপীর সেনাদলের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ 

করিয়াছিলেন এবং কতকগুলি সিপাহী ও অন্যান্য 

লোকজন সংগ্রহ করিয়া, বিদ্রোহিদিগকে বাধ৷ দিবার জন্য একদল সৈন্য 

গঠন করিয়াছিলেন । বিদ্রোহিগণ শ্রীবৃন্দাবনে প্রবেশ করিলে পর, 

যাহাতে শ্রীমন্দির লুষ্ঠিত না হয় তজ্জন্ত তিনি নান! উপায়ে মথুরার 
ম্যাজিষ্রেট সাহেবকে সাহায্য করিয়াছিলেন । 
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বাৰু মহিমচন্দ্র গুহ 

জোয়ার্দার 



৪৯৮ বাঙ্গালীর বল 

যে বাঙ্গালী একদিন চিন্তামনি মিশ্র নাম গ্রহণ করিয়া কানপুরে 

পরিচিত হইয়াছিলেন, কাবুলযুদ্ধে তিনি রসদ বিভাগের সহিত গমন 
করিয়াছিলেন । যে ছুর্গাদান বন্দ্যোপাধ্যায় সিপাহী 

যুদ্ধের সময় নানাস্থানে বাঙ্গালীর বাহুবলের ও সং- 

সাহসের পরিচয় দ্রিরাছেন, তিনিও কাবুল-যুদ্ধে ইংরাজ-সৈন্যের সহিত 
উপস্থিত থাকিয়। বীবত্ব ও কর্তব্যনিষ্টার জন্য কর্ণেল টুকারের নিকট 

হইতে যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন । 

সিপাহী-বিদ্রেহের অগ্নিশিখা বাঙ্গালাবও কোন কোন স্থান স্পর্শ 

করিয়াছিল । ঢাকায় যখন বিদ্রোহ দেখা দিল, তখন ঢাকার ফৌজদারী 

আদালত ও কলেজ দুর্গরূপে সুরক্ষিত করিয়। 

রাজকন্মচারিগণ বিদ্রোহ দমনে অগ্রসর হইলেন। 

বিদ্রোহীরা বাজার লুগ্ন করিল, কাবাগার হইতে বন্দিদিগকে মুক্ত 

করিয়। দ্িল। ঢাক! কলেক্টরীর মসীজীবা নাজির শ্রীযুক্ত জগবন্ধু বন্থ ও 
মুসলমানদিগের মধ্যে খাজা আব্দলগণি ( পরে নবাব সার খাজা আব,ল- 

গণি) ও আব্,ল আহাম্মদ থ মিষ্টার কর্ণেলকে দুঃসময়ে যথাসাধ্য 

সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া বঙ্গের ছোটলাট সার ফ্রেডেরিক হাছলিডে 

স্বয়ং তাহাদের প্রশংসা করিয়াছিলেন ' (১) 

দেখিতে পাওয়া যায় যে, সে সময়ে হুগলী অঞ্চলে এক শ্রেণীর সাহসী 

লাঠিয়াল ছিল। পুলিসের বরকন্দাজদিগের অকন্মণ্যতা ও ভীরুম্বভাব 

প্রদর্শন করির। হুগলী জেলার ভূম্বামিগণ তখন ছোট 

লাটের নিকট আবেদন করিঘ্া জানাইম্াছিলেন বে, 

শান্তিরক্ষার জন্য পুলিশ-বরকন্দাজদ্রিগের পরিবর্তে সেই বাঙ্গালী লাঠিয়াল- 
দিগকে নিযুক্ত করা হউক। হুগলী সদরে সেইজন্য কতকগুলি লাঠিয়াল- 

কাবুল-যুদ্ধে বাঙ্গীলী 

ঢাকায় সিপাহী-বিদ্রোহ 

হুগলীর লাঠিয়াল 

(১) 72752 27227 7৫ 7222/47/74-0922/7%075 00. 25300101270 
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০০ ০. শট শশা 

প্রবাশী ৪৯৯ 

সিপাহী নিযুক্ত করা হইয়াছিল। তাহারা যে সকলেই বাঙ্গালী ছিল তদ্িষয়ে 

সন্দেহ করিব।র কারণ নাই । কিছুকাল পরে হৃগলীর অস্থারী ম্যাজিষ্ট্রেট 

প্র্া/ট্ অনেকগুলি বঙ্গদেশীল্ন খ্ীষ্টানকে সিপাহী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। 

বঙ্গের ছোটলাট সাব ফ্রেডেরিক হ্যালিডে বলিয়াছিলেন যে, তাহার! 

সকলেই কায্যক্ষম বলি: পরিচিত হইয়াছল। (১) 

জমিদারদিগের অত্যাচারে ক্ষিপ্ত পাবন1 জেল।র গ্রজাগণ ১৮৭২-৭৩ 

খৃষ্টাব্দে দলবদ্ধ তইয়। অত্যাচীবা জমিদারবগেঁর গৃহাদি লু্ন ও ভম্মসাৎ 

করিতে আরম্ত করিয়'ছিল | তাহার। আপনাদিগকে 

বিদ্রোহী বা সজ্ববদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিত। 

ইহার] রাত্রিতে মহিষেব শির্ঘ। বাজাইয়। সকলে একত্রিত হইত। 

মুস্য শিকার করিবর ভাণ করিয়। প্রত্যেকেই স্বন্ধে একখানি লাঠির 
অগ্রভাগে একটী করিয়। পলো লইয়া! বহুলোক একত্র যাতায়াত করিত 

বলিয| বিদ্রে'হিদল সাধারণতঃ পলোওয়াল। বা গপলোনাথ কোম্পানী নামে 
অভিহিত হইত” । (২) 

"ল|ঠি হাতে পলো! কাধে চল্লে। সারি সারি। 
সকলের আগে যায়ে লুটলে। বিশির কাচারাী ॥” 

পাবনা জেলার প্রজাগণ নিরীহ ও শান্তপ্রকৃতি বলিয়। পরিচিত । 

তাহাদের বিদ্রোহ ইহাই স্ুচিত করে যে, বাঙ্গালী তাহার পুর্ব শোব্য- 

গৌরব বিস্বৃত হইয়া থাকিলেও, জাগাইলেই জাগ্রত হইতে পারে । 

উত্তরপাড়ার হ্থবিখ্যাত মুখোপাধ্যায়-বংশের পূর্বপুরুষ বাবু জয় 

পলোবি্রোহ 

(১) 7727/2742? £477727/%2 7. 09925705205 25130010900 02 22 বু 
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ইহা হইতেই দেখ যায় যে, তখনও বঙ্গের নিল্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে পধ্যন্ত যোদ্ধ- 

জাতির প্রাণ বর্তমান ছিল। 

(২) পাবন1 জেলার ইঠিহান--০রাধারমণ নাহা-_ওয় খণ্ড । 



৫০০ বাঙ্গালীর বল 

মুখোপাধ্যায় এবং তাহার পিত। উভয়েই ১৮২৪ খুষ্টাব্বে ভরতপুর 

ছুর্গাবরোধ সময়ে উপস্থিত ছিলেন। জয়ক্কফের 

পিতা ১৪ নং পদাতিক বাহিনীর বেনিয়ান ছিলেন; 

পুত্র জয়কৃষ্ণ যোডশ বর্ষ বয়সেই ব্রিগেড-মেজরের 
অফিসের প্রধান কেরাণীর পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পিতা পুত্র উভয়েই 

রাজ্কাধ্যে নিষুক্ত থাকিয়া ভরতপুরের যুদ্ধে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং 

যুদ্ধান্তে ইষ্ট ইত্ডিয়। কোম্পানীর নিকট হইতে লুনলন্ধ ধনের অংশ 

প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই অর্থ ই মুখোপাধ্যায়-বংশের প্রতিষ্ঠার কারণ 
হইয়াছিল। (১) 

আজ সে কতদিনের পুরাতন কাহিনী, যখন উত্তরভারতে ভরতপুবের 

কম্করময় ক্ষেত্র বীর যোধদিগেব শোণিতে সিক্ত হইয়াছিল । কলিকাতার 

স্ুকিয়৷ স্রাট নিবাসী বাঙ্গালী কালীচবণ ঘোষ সেদিন 

মৃত ইংরাজ সেনানায়কের পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া 

বীর-বিক্রমে সেনা চালন পুর্বক ইতবাজের জয়পতাঁক! প্রোথিত 

করিয়াছিলেন । 'এই কারণে পরবস্তীকালে তিনি লোকমুখে “জীদরেল 
কালু” নামে অভিহিত হইতেন। সমর-বিভাগের মসীজীবী বঙ্গ 
কর্মচারী সেদিন লেখনীর পরিবর্তে অপি ধারণ করিয়৷ যে অপূর্ব 
রণকৌশল প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা বঙ্গের শৌধ্যের ইতিহাসে 
চিরদিন অমর হইয়া থাকিবে। 

ব্রেজিলের নৌ-সেনা বিদ্রোহী হইয়! যেদিন নাথেরয় নগর আক্রমণ 
করিয়াছিল, সে দিন ষে বীর বাঙ্গালী ৫০ জন মাত্র সেনার সাহায্যে শত্রু 

বিমন্দিত করিয়া! অদ্ভুত রণনিপুণতা ও সাহসের 
পরিচয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহার নাম কর্ণেল 

উত্তরপাঁড়ার 

মুখোপাধ্যায় বংশ 

জীদরেল কালু 

কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাস 
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প্রবাসী ৫০১ 

স্থরেশ বিশ্বাস । জীবনারস্তে তাহার বিদ্যার গৌরব ছিল না, বিভবের 

গৌরব ছিল না । মাত্র সপ্তদশ বর্ষ বয়সে তিনি ষুরোপগামী পোতের 
সহকারী ষ্টয়াউরূপে লগ্ডন নগরে গমন করিয়া পরে নিজের সাহস, বিছা 

ও বৃদ্ধির বলে যেরূপে একটী বীরসেবিত স্বাধীন সাম্রাজ্যের সেনাবিভাগে 

কর্ণেল হইতে সম্্থ হইয়াছিলেন-_যেরূপে পঞ্চাশটা মাত্র সেনার অধিনায়ক 

হইয়। বীরবিক্রমে শক্রদ্িগকে পরাভূত করিয়াছিলেন, সে কাহিনী 

পৃথিবীর যে কোন দ্রেশকে গৌরবান্িত করিতে পারে । আজিও 

কুষ্ণনগরের ৭ ক্রোশ পশ্চিমে নাথপুর গ্রাম এই বাঙ্গালীর পবিত্র স্ৃতি 
বহন করিয!, নবাভ্যদরেচ্ছু বঙ্গবাসীর পবিত্র তীর্থ হইয়া রহিয়াছে । 

কতিপয় বর্ষ পূর্বেব বাইওডি-জেনেরা যেদিন ( ১৯০৫ খু-২২ সেপ্টেম্বর ) 

রত্ুজ্ঞানে তাহার কন্কাল ধারণ কবিয়াছিল সেইদিন হইতে বঙ্গে এক 

নবজীবনের উষালোক দেখ! দিয়াছে । 

অষ্টাদশ শতাব্দের মধ্যভাগে রোহিলা-সর্দার আলী মহম্মদ খা যে 

ভূভাগ জয় করিয়াছিলেন তাহা রোহিলাখণ্ড নামে 

পরিচিত। শুনিতে পাওয়া যায় যে, প্রচণ্ড খা 

ভাছুড়ী দিলীর বাদশাহের সেনাধ্যক্ষত্বূপ সেই রোহিলাখণ্ডে প্রতিষ্ঠিত 

হইয়াছিলেন। 

অষ্টাদশ শতাব্দের শেষভাগে (১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে) দিনাজপুরের রাজা 

রামনাথ দিলীর সম্রাটের নিকট রাজপদ লাভ করিয়! 

দুর্গনিশ্মীণ ও সৈন্ত-পবিপোষণের ক্ষমতা! প্রাপ্ত 

হইয়াছিলেন। তাহার বিক্রম দিলী-সম্রাটের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। 
বঙ্গের আদি -্রত্বতাত্বিক রাজা রাজেন্দ্লাল মিত্রের প্রপিতামহ রাজা 

-ীতাম্বর মিত্র সম্রাট শাহ আলমের দশ সহশ্র মুসলমান অশ্বীরোহীর 
নায়কপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বাঙ্গালীর ইতিহাসের 

এক অধুনা-বিস্বৃত অংশকে সমুজ্জল করিয়াছিলেন ।, 

প্রচণ্ড খা ভাছুড়ী 

রাজ। রামনাথ 

রাজ] গীতাম্বর মিত্র 



৫০২ বাঙ্গালীর বল 

রাজ। পীতান্বর সম্রাট শাহ আলমের একজন সেনাপতি ছিলেন এবং 

মহাবাষ্র-সমরে পুরস্কার স্বরূপ কড়ানগর জায়গীর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৰ 
কলিকাতা শোভাবাজারের রাজ। নবকৃষ্ণ দেব সম্রাট শাহ আলমের 

নিকট হইতে রাজাবাহাছুর উপাধি, পাচহাজাবী মননবদারী ও তিন 
সহস্র অশ্বারোহী সৈম্ত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পর 

বৎসর ( ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে) তিনি ৪ সহম্্র অশ্বারোহী 
রাখিবার অধিকার সহ ৬ ভাজারী মনসবদারী প্রাপ্ত হইয়।ছিলেন। 

কেরাণী, রসদ, ডাক বিভাগেব কশ্মচারী ও চিকিৎসক প্রভৃতির নানা 

দাঁয়িত্বপূর্ণ অশেষ কর্তব্যভার গ্রহণ করিঘা যে সকল বাঙ্গালী সেকালে 
৪ একালে ইতরাজ-সৈন্যের সহিত যুদ্ধভিযানে গমন 

করিয়াছিলেন, তাহার। স্বহন্তে অসিধারণ ন! করিলেও, 

তাহাদিগের শৌধা বীর্য অস্বীকাব করিবাব উপার নাই-_ধাভারা বোদ্ধু- 
বেশে অপিধারণ করেন, ইহার! তীহাদিগেবই মত সকল বিপদের সম্মুখীন 

হইয়! থাকেন । তাহাদিগের সাহন ও কর্তবানিষ্ঠ। তাচ্ছিল্যের সামগী নহে। 
ইংলিশম্য।ন পত্রের ভূতপূর্বব সম্পাধক ব্রেযার সাহেব ১৯০৩ খুষ্টাব্দে 

বাশ্মিংহ্যাম নগরে বক্তৃতা বলিয়াছিলেন-_বাঙ্গালীবা সৈনিক হয় ন। 

বলিয়া কলঙ্কের ভাগী হইছে । কেরাণী বাদ দিলে কোন 
ভারতবাহিনীই সম্পূর্ণ নহে; এই কেরাণীরাই যুদ্ধনিরত টৈনিক- 
দিগের ন্যায় সকল বিপদ মাথায় তুলিয়। লয়, সকল ক্রেশই অনায়াসে 
সহা করে। এই সকল কেরাণীদিগের মধ্যে বাঙ্গালীর সংখ্যাই অধিক । 

ভারতবাহিনীর ঘে কোন সেনানার়ককে জিজ্ঞাসা করুন, তিনিই 
বলিবেন-_ইহারা কোনদিন কর্তব্যপালনে পরাজুখ নহে-_বিপদ্ দেখিয়া 
কখনই নিভৃতে লুক্কায়িত হয় না| (১) 

রাজ। নবকৃষ্ণ 

সিঃ ব্রেয়ারের উত্তি 

(১) 5102200) ৪ বোটা 1 [খা 13121, 70160: 0? 11১৫ 
12081151702 07081006525 40০06601১90) 44/726. 7)222/ 27//2/4,, 
€ ৮৮০০৮] দ:00) : ০৬. 30, 79০3. 



প্রবাসী ৫০৩ 

ইহা বক্ততা-মঞ্চের অত্যুক্তি নহে। বিগত মহাসমরে কলিকাতা 
ওয়েলিংটন স্কোয়ার নিবাসী এস্ এন্ গুপ্ত মহাশয়ের ভ্রাতা এন সি গুপ্ত 

ফিল্ড-কেশিয়ারের কেরাণী স্বরূপ ফরাসী দেশের 

কলিকাতার . উত্তরাংশে কম্ম করিতেন। অশেষ বিপদরাশি 
গুপ্ত পাববার 

প্রতিমুহর্তেই শিররে রাখিয়া এই মসীজীবী বীর 

বাঙ্গালী যেরূপে কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন, তদ্দশনে উদ্ধতন কম্মচারিগণ 

তাহাঁকে একটী পদক দান করিয়া! বীরের মধ্যাদ। রক্ষ। করিয়াছেরর্প” 

এস্ এন্ গ্রপ্ত মহাঁশরের খুল্লতাত-পুত্র এন্ সি গুপ্ত মহাশয় বিশেষ 

সাহসিকতার পরিচয় প্রদ্রান করিবাছিলেন বলিয়া! প্রথ্ান ইংরাজ সেনাপতি 

কতক ১৯১৬ খুষ্টাব্বেব ১৩ই জুন তারিখের লগ্ডন গেজেটে প্রশংসিত 

হইয়াছিলেন। গুপ্ু মভাশয়েব আরও দুইটি খুল্পতাত-পুত্র গত মহাসমরে 

ঘোগদান করিয়! বাঙ্গালীর গৌরব বুদ্ধি করিয়াছেন। এখন সকলেই 

জানেন যে, এরপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই | (১) বর্তমান চীন-জাপান যুদ্ধে 
সেবাত্রত ধাবণ করিয়। “য কয়েকজন ভারতীয় ডাক্তার চীনে ষাত্রা 

করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে দুইজন বাঙ্গাণী আছেন,_ডাক্তার রমেন্দ 

মোহন সেন ও ডাক্তার দেবেশ মুখাজ্জি | (২) 

মহামান্য বড়লাট বাহাছুব বলিয়াছেন যে, ২০৫ জন আসিষ্টাণ্ট 

সার্জন, ৫৬০ জন সাব আসিষ্টাণ্ট সাঞ্জন ও ৭০০০ ভারতীয় নাবিক 

মহাযুদ্ধে নানা কাধ্যে নিযুক্ত হইয়া আপন আপন কর্তব্য সম্পাদন করিয়া- 

ছিলেন। ই'হাদিগের মধ্যে যে অনেক বাঙ্গালীও ছিলেন একথা এখন 

(১) 2/4:54%25726% (420, 361১৮, 7, 1910. 

(২) 1179 £1001108 চো 1১০00 009%1)) 4৯০৪০5 ]55 1938. 

রমেক্ত্র মোহন বোম্বাই পর্যন্ত যাইয়! গভর্ণমে্টের নিকট হইতে পাস্-পোর্ট পান 
নাই বলিয়! ফিরিয়! আসিয়াছেন। তাহার পরিবর্তে ডাক্তার বি কে বস্, এম্ বি চীনে 
যাইতেছেন 1--[1010, 05. 26, 7938. 



৫০৪ বাঙ্গালীর বল 

আর নৃতন করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। তাহাদিগের নকলের 

কাহিনী যে দিন সম্কলিত হইতে পারিবে, সে দিন বাঙ্গালীর বীরপণার 
একখানি উজ্জল আলেখ্য ফুটিয়া উঠিবে সন্দেহ নাই। (১) 

বাঙ্গালী এযুগে আবার সমরক্ষেত্রে শোণিততর্পণ করিয়াছে__কিন্ত 

যে যুগে তাহার অস্ত্রধারণ করিবার আবশ্যকতা ছিল না, ষে যুগে 

তাহার সকল সাধনা, সকল চিন্তা, সকল কাধ্য- জ্ঞান-বিজ্ঞানের, 

সাঞ্জি্সমাজের, পদ-প্রতিষ্টার মন্দিরতলে কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল-_সে 
যুগের ইতিহাসেও দেখ। যাইবে যে, তাহার আজন্ম-সঞ্চিত কুলক্রমাগত 
বাহুবল তাহাকে পরিত্যাগ করে নাই; সে যুগের ধ্যান ধারণায়, 

কার্যে চিন্তায়। উত্সবে লীলায় উহার সন্ধানলাভ ছুল্ভ নহে-_সে 
যুগের রাষ্ট্রেতিহাসেও উহার পরিচয় পাওয়া যায়। 

-্্পেসীশীশা পিল শশা "শা 

(১) 10106 5/2/257722% (1920), 561)000701301 7, 70916, 



পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ 
মৌন-বিক্রম 

15059 00 1706 0500176 107108] 0 10008110106) ৪7 

00106 7086 07 00)0[5155 80001017060 075. ০017010101) 
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16061. 78781) 15 100 8০070150000 10 12 ৪ 109091 

0001709 710 756 710 5০215 200. 00616 %29 10 0810005 
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71116 0£ 17210 200. 57506100600 08110100 2. 1015 7)6016 
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উনবিংশ শতাব্দের শেষ পা এবং বিংশ শতাব্দী অনেক অসম্ভবকে 

সম্ভব কবিরাছে, অনেক স্বপ্নকে সত্য করিয়াছে, অনেক শবকে হোম- 

বারি স্পর্শে নবজীবনের গ্রাণম্পন্দনে স্পন্দিত 

করিয়াছে । যে বিংশ শতাব্দীর শৈশব এইরূপ 

অসামান্ত, তাহার কৈশোরে যৌবনে কোন্ কবির কোন্ কল্পনা ষে 

অকন্মাৎ একদিন তীব্র সত্যের আকারে পৃথিবীর কোন্ প্রান্তে দেখা 

দিবে, তাহা সর্ববকালদণ্ী মহাকালই শুধু বলিতে পারেন । 

পঞ্চাশ বর্ষ পূর্বেও জাপানে একমাত্র সামুরী সম্প্রদায় ভিন্ন আর 

কেহ যোদ্ধা ছিল না। যে যুগ সেই জাপানকে অতি বৃহৎ ও মহাবীর 

করিয়। দেখাইল-_যে যুগে তাহার “নীপন্ বান্জাই”্রব প্রাচ্যাকাশে 

সমুখিত হইয়া সমগ্র পৃথিবীকে চমত্কৃত করিল-_সে যুগ অসামান্য । 

যে যুগ অহিফেনসেবী স্থবির চীনকে জাগ্রত করিয়া তাহার আলম্ব 

বেণী কাটিয়া দিল, ইয়াংসিকিয়াংএর খরন্রোতে তাহার অহিফেন 

বিংশ শতাব্দী 

ক: 90690]) 26 0০ 0117 10 03010101917 3. 6 91] (17010) এও 

£2190150. 11) 070 1739176811 (1021 ) 0৫ 7-2-1917 



৫০৬ বাঙ্গালীর বল 

ভালাইয়া৷ দিল,__-সে যুগ পৃথিবীর ইতিহাসে কয়বার আমে? যেষুগ 

আরবের মরু-প্রাস্তরে বিভিন্ন সম্প্রদায়কে একতায় সম্িবদ্ধ করিবার । 

জন্য উদ্বদ্ধ করিল--যে যুগ তৃর্ক-জনপদে প্রজাতন্ত্র গ্রতিষ্ঠিত করিল-_ 

রুষেব বনু প্রাচীন রাঁজমুকুট ধবণীব ধুলায় ধূসব করিয়। দিল--ঘে যুগ 

সমগ্র পৃথিবীর রণক্ষেত্র পাঞ্চজন্য নিনাদে পম্মেব জয় ঘোষণ। করিয়াছে_- 

মে যুগের প্রাণবাষু যাহারা গ্রহণ কবিতেছে তাহাদিগের নিকট বিস্মিত 

হইবার মত কিছু নাভ__বিচলিত হইবার মত ও কিছু নাই । 

এ যুগেব প্রারস্ত বঙ্গদেশেও গৌববোজ্জল । ১৯০৭ খুষ্টা্দে ভারতের 

শ্রে্ রাজসভাষ ন্বর্গগত গোখ্লে মহোদয় তাহার উষালোক দেখাইয়া 

বলিযাছিলেন-_বহু বিধরে বাঙ্গালী জাতি ভারতে 

গণনীয়।...ভারতবাসীর সম্মুখে বতগ্তলি কম্মপথ 

মুক্ত রহিয়াছে তাহার সকল পথে বাঙ্গালী বিশেষ 

প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । বর্তমান যুগে যে কছেবজন সমাজ-সংস্কারক 

ও ধন্মবেত্ত। দেখিতে পাওয়া ঘা, তাহাদিগেব মধ্যে কেহ কেহ বাঙ্গালী । 7 
৩ 

২ পি 

1 | 

নি 

স্ব্গগত মহান্ুভব 

গোখ্লে ও বাঙ্গালী 

বক্ত!) সংবাদপত্র-পর্চাল্ক ও রাজনাতিকদিগেন মধ্যে কয়েকজন 

বাঙ্গালী উজ্জল রত্র বিশেব।-শারীরিক বল ও সাহসের অভাব 

স্বালীর জাতীর-জীবনের একটা প্রধন কলঙ্ক বলিয়। প্রদশিত হৃইয়। 

থাকে । কিন্তু তাহার| ইহাব সংঙ্কাব আরন্ত করিরাছে। কয়েকখানি 

ঘপ্ে-ইও্ডয়ান পত্রে প্রকাশিত বিবরণগুলি সত্য হইলে বলিতে হয় 

যে, এই কলস্কেব ছুঃখ বঙ্গীর যুবকদিগের হৃদয়ে এপ আবাত 
করিয়াছে যে, শারীরিক বল ও সাহস প্রকাশে পরাজুখ হওয়া দূরে 

থাকুক, তাহার! এখন উহ। লাভ করিবার জন্যই সচেতন হইয়াছে । (১) 

(১) 1176 13017151065 216 1) 17)2109 £05100005 070 10951 11119791013 

[)601)16 11) 211 [100125,,০5ত, 1) 21700051211 070 ৮2105011165 006] 00110019175 

0076 73617051669 216 27006 0)6. 150950 01501060151) 50106 0106 
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উরাজ ই্তিহাসিক কহি়্াছেন__বাল্যাবধি : আগ্নেয়া স্বর ডি 

পরিচিত ইংরাজ বুঝিতে পারিবেন না যে, অস্ত্রহীন বাঙ্গালার কৃষক শুধু 

বর্শাফলক এবং ধন্তর্বাণ লইয়া ভিংম্র পশুর সমক্ষে 

কতদুব বিব্রত হইয়। থাকে । বে ইংরাজ-শিকারী 
কোন দিন বন-বেষ্টনকারা লোক লইগা শিকারে অগ্রসর হইয়াছেন, 

তিনিই দেখিয়াছেন ধে, ইভাদ্িগের সাহসের অভাব নাই । যেরূপ 

উৎসাহের সহিত বীরভূষের পার্বত্য জাতি ব্যান্্রকে খিরিয়। ধরে তাহ! 

দেখিয়।, এন্ধপ বিপদে অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই চমকিত হইবেন সন্দেহ 

নাহ । (১) ন্বর্গগত মহারাজ স্য্যকান্ত আচাধ্য চৌধুখী, বগুডার নবাব 
পৈয়দ আবুল ছোভান চৌধুরী, ঘিঃ কে, চৌধুবা প্রভৃতি সুবিখ্যাত 

শিকারাদিগের কাহিনী বিস্মৃত হইবার নহে। ইহাদিগের মৌন-কিক্রম 

অস্বাকার করিবার উপায় নাই। 

শিকার ও বাঙ্গালী 

জাম্মীণীব অলিম্পিক গেম্স (১৯৩৬) সম্বন্ধে এই সেদিন জন্ 
হিটুলাব বলিরাছেন,__“ক্রীডাচ্ছলে বীবত্রব্যগ্তক-প্রতিযোগিতার দ্বার। 

শ্রেষ্ঠ ময্যত্েব বিকাশ হয 1” এ কথা খুবই সত্য । এই সত্যকে পাঁদ- 

(02৮0650 59017৮] &10 19118101005 101017117015 06 10061) 101170512৬0 00170 

01] 0130) 1201)05, 6) 0 চেঠেগদেত 00810711515) 00170012105 1361162110১- 

5055০৯ 501)0 09৫1 01)0 10105 131111121,,-5- 01)0 50110905 001601 01102007321] 

01)281200021)085 0061) 19907) 01560. 22717007011) 01015551551 

০০0:28০--1)0 0)05 2০ ৮110201১017 ৮1160 ০0101100076 ৮০9৮1106- 

1101) 01 1301)5721 10050 (05618 0015 10])1092.01) 50 0]1010]) 10 1627 0020 11 

11৮6 501165 11) ১0177 £৯11010-11)017) [00506151900 1)2 1)6110৮60, 909 1: 

টিটো) 51111010175 ি00) 1)1)55107100111510175 006৮ 5060) 00 16 1)0%% 

2০09211% 0011106 0 0১917, 02001)219 111 079 111092121 00015011, 

0৮০17019215 190.. 

(২) ৌঠাছ]5 ০1 িআছো 0৩০৪৭], নু ঘহতেত 2, 67 



৫০৮, ২৯ বাঙ্গালীর বল 

পীঠ করিয়া ভারতবর্ষে কদিন পূর্ব্বেই মন্ুস্তত্ব-বিকাশের নানা ব্যবস্থা 
কর! হইয়াছিল । রি 

এ যুগের বাঙ্গালীদিগের নিকট পরলোকগত জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যো- 

পাধ্যায় মহাশয়ের পরিচয় হয়ত প্রয়োজন হইবে । কিন্তু কিছুকাল পূর্বে 

একজন বীর বাঙ্গালী বলিয়া তাহার খ্যাতি বঙ্গ- 

বিশ্রুত ছিল। তিনি যে সার ক্ুরেন্দ্রনাথের ভ্রাতা 

_-তিনি যে কলিকাত। হাইকোর্টের একজন 

ব্যারিষ্টার,_-বিশ্ববিচ্া।লয়ের একজন ফেলো, আইন কলেজের অধ্যাপক 

- ইহাই তাহার বিশেষ পরিচয় ছিল না। তিনি যে একজন 

বলশালী সাহসী বঙ্গবাসী, ইহাই ছিল তাহার প্রধান পরিচর। বাঙ্গালী 

যে রণভীরু নহে, তাহাই প্রমাণিত করিবার জন্য তিনি ১৮৯৬ খুষ্টাব্ে 

সাধারণ টৈনিক রূপে কলিকাতার ভলান্টিয়ার রাইফেলে যোগ দিয়৷ 

প্রথমে “কলার সাজ্জেণ্ট' এবং পরে কাপ্তান? হইয়াছিলেন। (১৯১৫ খৃঃ)। 

সে সময়ে কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনী রামছুলাল সরকারের পুত্র 

“লাটুবাবু” এবং অন্বিকাচরণ গুহ শারীরচচ্চায় স্থবিখ্যাত ছিলেন। 

ইহার কিছুকাল পর সুবিখ্যাত ব্যবসায়ী লালচাদ মিত্র মহাশয় শারীর- 

সাধনে সর্বজনবিদিত ছিলেন ৷ জিতেন্দ্রবাবুর উপর লালঠাদের প্রভাব 

এরূপ বিস্তৃত হইয়াছিল যে, তিনিও শেষে সাহসী ও বলশালী বীররূপে 

স্থপরিচিত হইয়াছিলেন । 

ইহাই যে জিতেন্দ্রনাথের পরিচয়__তাহাও নহে । তিনি প্রাণে প্রাণে 

বুঝিয়াছিলেন-_বাঙ্গালী ভূল পথে চলিয়া “বাবু” হইয়া উঠিতেছে, এবং 
যতদিন সে তাহার শরীরকে যোগ্য করিবার জন্য আগ্রহান্বিত না হইবে, 

ততদ্দিন তাহার আসন সকলের নীচে! তাই তিনি জীবনকালেই 

সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, বাঙ্গালায় শারীরচচ্চার জন্য প্রতিষ্ঠান স্থাপিত 

করিবেন। শুনিয়াছি ১৯৩৪-৩৫ সালে মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে একখানি 

কাপণ্তেন জিতেক্দ্রনাথ 

বন্দ্যোপাধ্যায় 



মৌন-বিক্রম ৫০৯, 
শিস লি রে সিসি এটি সপ রস লসসিিসসি এত ৬৯ ৯ লাল তা শি ৯ প৯িত সিলসিলা পাটি লা শসিসাছি রে 

্যাস-প্র সম্পাদন করিয়া শুধু (এই উদ্দেশ্েই দিনি প্রায় এক লক্ষ পচিশ 
হাজার টাকা মূল্যের সম্পত্তি-_-বলিতে গেলে তাহার সর্বস্ব-_-বঙগমল্লগোষ্টি- 
চুড়ামণি আচার্য্য রাজেন্দ্রনারায়ণ গুহ ঠাকুরতা মহাশয়ের প্রবস্তিত “অল 

বেঙ্গল ফিজিক্যাল কাল্চার এসোসিয়েসনের, হস্তে অর্পণ করিয়া 

গিয়াছেন। অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি সার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় সেই 
স্টাসের ট্রাষ্টিদিগের মধ্যে অন্যতম | 

সেই বাঙ্গালীই ধন্য যিনি বাঙ্গালীকে মানুষ করিবার জন্য এইরূপে 

সর্বস্ব দান করিতে পারেন, তিনিই সত্য সত্য অনুভব করেন-_ 

“নায়মাত্বা বলহীনেন লভ্য 1” ১৩৪২ বঙ্গাবের ৫ই কান্তিক জিতেন্দ্রনাথ 
অমরধামে প্রস্থান করিয়াছেন | বাঙ্গালীকে মানুষ করিবার জন্য তাহার 

রাজোচিত দান বাঙ্গালী কোন দিন বিস্বৃত হইতে পারিবে না। (১) 

ভারতবর্ষে শক্তি-পরীক্ষার একটি অতি প্রাচীন পদ্ধতি মল্লযুদ্ধ। 

বেদে, মহাভারতে এবং পুরাণাদিতে ইহার পরিচয় আছে। মহাবিষুঃ 
মল-্রীড়া ও বাঙ্গালী মন্যুদ্ধে মধু কৈটভ অস্থ্রদ্বয়কে নিহত করিয়া- 

ছিলেন। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি মন্লযুদ্ধের 

ইতিহাসে পরিপূর্ণ। হিন্দু রাজন্তবর্গের তিরোধানের পর, পাঠান ও 

মোগলের শাসন-সময়েও মল্ল-ক্রীভার পরিচয় পাওয়া যায়। দেশের 

দুর্গতির সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালার ভদ্র সমাজ হইতে মন্ক্রীড়া বিদুরিত 

হইয়া গেল, এবং মল্লক্রীড়! বা “কুস্তি অসভ্য-বর্ধবরের ক্রীড়। কৌতুক- 

রূপে পরিগণিত হইতে লাগিল। কোম্পানীবাহাদুরের আমলেও 

প্রাচীন সংবাদপত্রে দেখিতে পাই-_শুধু বাঙ্গালার বালক নয়, বালিকারাও 
আখড়ায় মল্পক্রীড়া শিক্ষা করিত। ক্রমে আমরা হইয়া উঠিলাম “বাবু» 
নামধেয় এক প্রকার স্ত্রীজনোচিত জীব--লম্বা কৌচা, কুঞ্চিত বাবরি, 

(১) গারতবর্ধ-_অগ্রহীয়ণ, ১৩৪২ । 



৫০ বাঙ্গালীর বল 

অঙ্গে টিল! পাগ্াবী, পায়ে পম্প-ন্থ এবং জামার পকেটে ফোৌচার খু ৃ  

আমাদের ছেলেদের নামকরণও হইতে লাগিল স্ত্ীজনোচিত। যাহ) 

হউক, উনবিংশ শতকের শেষভাগে যখন “হিন্দুমেলা” নামক একটা 

জাতীয় প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়, তখন হইতেই মেলার সম্পাদক নবগোপাল 
মিত্র মহাশষের উদ্যোগে ও উত্নাহে কলিকাতায় ব্যায়ামশীল! প্রতিষ্টিত 
হইয়াছিল এবং বাঙ্গালী যুবকদের মধ্যে কেহ কেহ সেই আখড়ায় 

জিম্ন্যাষ্টিক্ অভ্যাস করিত । সার স্্রেন্দ্রনাথের ভ্রাতা জিতেন্্রনাথ 

এই ব্যারাগশালার অন্যতম কৃতী ছাত্র ছিলেন। 
এক সমনঘ্ব যাহা যুদ্ধ বলিয়া পরিগণিত ছিল, যাহাতে জর বা পরাজয় 

নির্দিষ্ট হইলে কখন কখনও রাজ্যের জঘ ব| ক্ষন ঘটি ত-__-তাহাই পরবস্তী- 

কালে কুস্তি বা ক্রীড়ারূপে প্রচলিত হইয়। এখনও দেশ-বিদেশের রাজ- 

নগরীতে সমুতসুক দর্শকমগুলীর উত্তেজিত করতালি লাভ করিয়৷ থাকে। 
আজিও মল্লভূমি জনপদ মল্পরঙ্গের বহু পুরাতন স্মৃতি বহন করিতেছে । 

পরেশনাথ, গোবর গুহ (শ্রীযুক্ত ঘতীন্দ্রচবণ গুহ), ভীম্ভবানী (ভবেন্দর- 

মোহন সাহ। ), স্ববোধ বানু, শ্যামাকান্ত, কে ডি শীল, পঞ্চানন সামন্ত, 

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বঙ্গের স্ববিখ্যাত মল্লগণ একালেও 

বাঙ্গালীর শক্তির মর্যাদা রক্ষা করিয়াছেন । পর্ষধেই বলিয়াছি স্কোলে 

অশ্বিকাচরণ গুহ কলিকাতা পালোয়ান-গোর্ঠি- 

চুড়ামণিরূপে মল্ল ক্লীড়ায় ভারত-বিজয়ী হইয়াছিলেন। 

অন্বিকাচরণ তাহার ম্বজাতিকে দ্বেহের বলে মানুষ করিয়া তুলিবার 

জন্য নিজের বিপুল অর্থরাশি ব্যয় করিতে কুস্ঠিত হন নাই। শুধু 

কলিকাতায় নহে, যাহাতে সমস্ত বাঙ্গাল। দেশে কুন্তিশিক্ষা প্রচলিত 

ইইতে পারে তাহাই ছিল এই বীর বাঙ্গালীর ধ্যানের বিষয়। এই 
বীর বংশের অন্যতম বারপুত্র ছিলেন বঙ্গগৌরব “গোবর গুহ" ব। যতীন্দ 

পা লাস পা সিরাত লি 

' গোবর গুহ 

চরণ গুহ। পিতামাতার আশীর্ববাদের সঙ্গে নে “গোবর? মন্ত্র পাইয়া- 



মৌন-বিক্রম ৫১১ 
লাস্ট পাস পাস তলা সি লাস্পিা শাস্তি ৯ পাস সি ৮ পাটি সি স্তিত সিতাস্টিত সি 

জোন তমার কর গোষর তোমার জীবন নে যে, চা সব্জাতি 

বাঙ্গালী ভীরু নহে, দুর্বল নহে, বল-পরীক্ষায় তাহারা পৃথিবীর কোনও 

জাতি অপেক্ষা খাটে! নহে । 

এই মন্ত্রের সাধন ফলেই মাত্র কুড়ি বংসর বয়সের গোবর বিলাতে 

বিখ্যাত হইয়াছিলেন এই বলিয়া যে, ইনিই ভাবতের সেই স্ুবিখ্যাত 

বালক-কুস্তীগীব ধিনি দুই মণ ওজনের প্রস্তর-হাস্থলি অনায়াসে গলায় 
পরেন__ইশিই সেই লোহার মানুষ, যিনি ব্বট্ল্যাণ্ডের স্থবিখ্য'ত পালোয়ান 
দি সি ক্যান্বেল্কে পরাজিত কবিধ়। স্কটিশ. চ্যাম্পিয়ানসিপ লাভ করিয়া- 
ছিলেন-_-ইনি সেই বাঙ্গালী ধাহার সহিত বল-পরীক্ষায় পাশ্চাত্যে অজেয় 

বলিয়। পরিচিত জিমি এসেন্ও হাব মানিয়াছিলেন। দিগ্বিজয়ী জন্মান্ 

কুস্তিগীর কার্লশ[ফ টের দিগ্থিজয়-গর্বব অনায়াসে খর্ব হইয়াছিল গোবর 
গুহের কাছে! শুধু কি এই? পৃাথবীর মধ্যে বল-পরীক্ষায় কৃতিত্বের 

শ্রেষ্ঠ পুরস্কার_আমেরিকার 'লাইট্-হেভি-ওযেট্-চ্যাম্পিয়ান্লিপ  সান্ 
ফ্রান্সিস্কে। সহরে শত শত উতকণ্ঠটিত দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে বাঙ্গালার 

গোবর গুহ সেই উচ্চ সম্মান লাভ কবিয়। যশস্বী হইয়াছিনেন-_দিগ্বিজম়ী 

বীর বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। ইংলগ্ডে তিনি যেরূপ ভারি 

মুণ্ডর লইয়া! খেলিতেন। সেরূপ ভারি মুগুর লইয়া খেল! ত দুরের কথা, 
একজন সাধারণ ইংরাজের পক্ষে_উহা তোলাই দুঃসাধ্য ছিল। (১) 

ব্যায়াম সম্বন্ধে নিজের স্থদীর্ঘ অভিজ্ঞতা হইতে গোবর বাবু 
বলিয়াছেন_“ব্যায়াম সম্বন্ধে আঞ্চুনিক বাঙ্গালীর মনে অনেক ভ্রান্ত 

ধারণ বর্তমান আছে। ব্যায়াম বলিতেই তাহাদের মনে লেঙ্গট-পরিহিত্ব 

(১) 0019212 007 10500065 91015 117 [50619000075 55111550105 

(1120 %0 9/717727)/ 25727757762. ০972 7/%, 2150. ০8195 ও, 50010900112 01 
13190181995 ৮/6181)% ( 16০ 105 ) 1০001201015 10600--179]0]) 200 5061080 
17) 0196 11006]1) 7২৩৮16০%, ঢ0199, £916--, 170, 



৫১২ বাঙ্গালীর বল 

কোনও ভোজপুরী দারোয়ানের কথ৷ মনে হয়।.-..".পালোয়ান্ হওয়াই 
ব্যায়ামের উদ্দেশ্য নহে ।'** সমাজের শতকরা ৯৯ জন লোকের, 

প্রয়োজন-_স্বাস্থ্যবান্ হওয়া, নিজের মান-ইজ্জত্ বক্ষ/ করিবার জন্য 

শক্তি অজ্জন করা এবং এক কথায় জীবন-সংগ্রামের উপযোগী হওয়া । 

এজন্য পালোয়ান্ হইবার কোনও প্রয়োজন নাই । অন্য দশ-কাজের 

অবসরে প্রত্যহ দশ মিনিট কাল ব্যায়াম করিলেই এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ 

হইতে পারে ।” 

“বর্তমান সময়ে আমাদের দেশে পাশ্চাত্য ধরণে নান। যন্ত্রপাতির 

সাহায্যে বায়াম-প্রবর্তনের চেষ্টা হইতেছে । উহা একদিকে যেমন 

ব্যয়বনল, সেই প্রকার অন্যদিকে আমাদের দেশের লোকের পক্ষে 

তেমন উপযুক্ত নহে । এই সব যন্ত্রপাতির সাহাযো ব্যায়াম করিলে 

শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পুষ্টি হয় বটে, কিন্তু শরীরে তেমন জোর হয় 

না1--*.""বর্তমান সময়ে ফুটুবল্ প্রভৃতি বিদেশী খেলাও খুব জনপ্রির 

হইয়াছে । এই সব খেলায় আনন্দ পাওয়া যায়, কিন্ক নিয়মিত ব্যায়ামে 

শরীরের যে ভাবে শক্তিবুদ্ধি হয় এবং শরীরের সমস্ত পেশী যে ভাবে 

পরিপুষ্টি লাভ করে, ফুট্বল্ প্রভৃতি খেলায় তাহা হইতে পারে না। 

বিশেষতঃ এই সব খেলাতে অত্যধিক শ্রমজনিত শরীরের অবসাদ 

আপিবার'ও সন্ভাবন। বেশী ।” 

“আমাদের দেশে অতি প্রাচীনকাল হইতেই ডন্্, বৈঠক্, কুস্তি, 

লাস্তি খেলা প্রভৃতি ব্যায়ামের প্রচলন রহিয়াছে ।......এই ব্যায়ামের 

,বিশেষ গুণ এই যে, অল্প সময়ের মধ্যেই উহা! দ্বারা বিশেষ ফল পাওয়া 

যায়....."ভারতীয় পদ্ধতি অনুযায়ী আর এক প্রকার ব্যায়াম আছে। 

উহা! হইতেছে বৈজ্ঞানিক উপায়ে মালিস।"*.***বর্তমান সময়ে বাঙ্গালীর 

্বাস্থাহানিরূপ যে গুরুতর সমস্যা দেখা দিয়াছে, অতি অল্প আয়াসে এবং 

নাম মাত্র ব্যয়ে তাহার সমাধান হইতে পারে ।--..**আমার কথা 



মৌন-বিক্রুম $১৩ 
পাস পস্্িরি িসসপিসরী ্থ  এএস ্স্সসি ছি লি 

পাপী স্পাস্পস্পম্পাপাস্ত 

এই যে, ব্যায়াম সম্বন্ধে কলিকাতায় ভারতীয় পদ্ধতি অনুযায়ী একটা “ 

গুরু-উ্রেণিং বিদ্যালয় স্থাপনের বিশেষ প্রয়োজন । পঞ্চাশ জন ছাত্রের জন্য 

ব্যয় মোট মাসে এক হাজার টাক। এবং বৎসরে ১২ হাজার টাকা । 

এখান হইতে শিক্ষিত ব্যক্তিগণ মফংম্বলে যাইয়। আখড়া স্থাপন করিলে 
তাহ! হইতে মানিক ৩০1৪০ টাক উপাঞ্জন করিতে পারেন ।” 

“অনেকের ধারণা ষে, ব্যায়াম করিতে হইলে মাংস, বাদাম, পেস্তা 
প্রভৃতি ব্যয়বহুল আহীাধ্য সামগ্রীর দরকার । এই ধারণ। ভূল ।..-..- 
আমরা সাধারণ ভাবে ডাল-ভাত যাহ! খাই, সাধারণ ব্যায়ামকারীর পক্ষে 
তাহাই পধ্যাপ্ত। হজম করিতে পারিলে ডাল-ভাত দ্বারাই অনেক শক্তি 
পাওয়া যায় |” (১) 

বাঙ্গালার অন্যতম ব্যায়ামাচার্ধ্য বরিশালের শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নারায়ণ 
গুহ ঠাকুরতার নাম অনেকের নিকটেই স্থপরিচিত। বরিশালে মাতুলালয়ে 

তাহার জন্ম হয়। বালাকালে তিনি ছিলেন 

সাধারণ বাঙ্গালী বালকের মতই রুগ্ন ও দুর্বল। 

শারীরচচ্চার ফলে আজ তিনি অদ্বিতীয় বলশালী 

বাঙ্গালী, কালেকার সার্কাসে তাহার বক্ষের উপর একশত দশ মণ 
ওজনের লোহার রোলাব তুলিয়। দিলেও তিনি ভ্রক্ষেপ করেন নাই-_ 
অল্ডার্স সর্কাসে তীহার বক্ষে হাতী পধ্যন্ত উঠিয়া দাড়ইয়াছে ! 
তাহার কঞ্জির বলে বেগশালী মোটরগাড়ী অচল হয়। তাহার 

“অল্ বেঙ্গল ফিজিকাল কাল্চার এসোসিয়োসনে শিক্ষিত শিষ্যদের মধ্যে 

এমনও কেহ কেহ আছেন, ধাহারা দেহের বলে এক সঙ্গে তিনখানি: 

মোটর গাড়ী থামাইয়া দিতে পারেন ! 

আচাধ্য রাজেকন্্রনারায়ণ 

গুহ ঠাকুরতা 

(১) আনন্দবাঙ্গার পত্রিকা, শারদীয়। সংখ্যা-১৩৪০ । 

৩৩ 



€১৪ বাঙ্গালীর বল 
ারিসস্সিশসিাসিসিস্মি পির 

কয়েক বৎসর মর পূর্বেও কুস্তিগীর স্থবোধ বাবুর নিকট (১৯১৫ খৃষ্টান) 

ওলন্দাজ চ্যাম্পিয়ান পরাজিত হইয়াছিলেন। 

শ্যামাকাস্ত বা! পরেশনাথের সমকক্ষ মল্ল আজিও 

ছুল্লভ। ময়মনসিংহের রাজা জগংকিশোর আচাধ্য চৌধুরী একজন 

স্থৃবিখ্যাত মল্ল বলিয়া পরিচিত। ন্বর্গগত মহারাজ জগদীন্দ্রনাথ রায় 

মল্পক্রীড়ায় এবং লাঠি চালনায় স্থবিখ্যাত ছিলেন। 

গোলাম, স্থচিত, কিন্কর, রামমৃ্ডি, গামা, ইমাম বক্স, কালু, স্যাণ্ো 
প্রভৃতির মৌন-বিক্রমের নিকট যেমন অনেককে অবনতশীর্ষ হইতে 

হইয়াছে, তাহাদিগের বীরত্বখ্যাতি যেমন পঞ্চনদ ও যুরোপীয় প্রদেশে 

প্রতিষিত--তেমনি বাঙ্গালী মল্লের শক্তিও অনন্তসাধারণ বলিয়া পরিচয় 

লাভ করিয়াছে । আমেরিকার বিশ্ববিখ্যাত মল্ল গচ্ (00০1১) পধাস্ত 

মহিষাদলের মন্প প্রধান গর্গ মহাশয়ের সহিত শক্তি-পরীক্ষা করিতে সাহসী 
হন নাই। 

প্রাচীনকালে গ্রীন দেশে ব্যায়ামের দুইটা প্রধান আদর বর্তমান 
ছিল বলিয়া জান! যায়-__হারুকিউলিয়ন্ এবং য়্যাপোলো । ভারতেও 

দুইটী আদর্শ থাকিবার কথা বিদিত আছে-- কৃষ্ণ 

আদর্শ ও বলদেব আদর্শ । একটীর অভ্যাসে মাংস- 

পেশীগুলি স্থবিন্ন্ত এবং বলশালী হইয়া দেহকে সুঠাম দিত, অন্যটীতে 

শক্তির অসামান্য বুদ্ধি করিয়া ভীম, বলদেব, দুধ্যোধনাদির মত 

বিক্রমশালী মানবের হৃষ্টি করিত। যাহার যেব্ূপ অভিরুচি, লোকে 

এই দুই আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া মল্ক্রীড়া করিত অথবা গদা লইয়া 
খেলিত ! 

আজকাল মল্লক্রীড়া দ্বারা শারীর-সাধনের চেষ্টা বঙ্গীয় যুবকদিগের 
মধ্যে আবার আরব্ধ হইয়াছে, ইহা আনন্দের কথা । বাঙ্গালীর গৌরব 

ভীম-ভবানীর চেষ্টায় বাঙ্গালার নানাস্থানে মল্সক্রীড়ার “আখড়া” স্থাপিত 

বজঈ মল 

ভীম ভবানী 
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শামিম রস সি 27725 শস্িপাস্িলাস্টিগাস্টিতী সি স্পিন সী পাসটিবাস্টিপস্মস্টি পি সিসির সতাস্িতিস্সিটাসিতাসটিলসসি লা তাস্টি রাস্সিপা সত সী পাটির পর ঠাস লাস লীসিপান সি রী লেসস ০ ৯ সি 

হইয়াছিল। ভীম-ভবানীর প্রকৃত নাম ছিল ভবেন্দত্রনীথ সাহা । কলিকাতা 

-_বিডন্ হ্রীটের স্থৃবিখ্যাত সাহা-বংশে ১২৯৮ বঙ্গাব্ধে ভবানীর জন্ম 

হইয়াছিল। বাঙ্গালায় স্বদেশী আন্দোলনের যুগে রনরাজ অমৃত লাল 

বন্থ পাস্তির মাঠে শ্বদেশী মেলায় ভবেন্দ্রের শক্তি ও অদ্ভুত ক্রীড়া-কৌশল 

দেখিয়া তাহার নাম রাখিয়াছিলেন--ভীম-ভবানী | 
ভারত-বীর রামমুত্তি মাত্র উনিশ বৎসর বয়স্ক ভবানীকে তাহার 

সার্কাসের দলে লইয়! নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিয়াছিলেন । শিষ্য 

সেখানে অনেক দিন গুরুকেও হারাইয়! গুরুর মাঁন বৃদ্ধি করিয়াছিলেন । 

পরে আচাধ্য কৃষ্ণলাল বসাকের “হিপ্ড়াম* সার্কামে যোগ দিয়া ভবানী 

ভারতে এবং ভারতের বাহিরেও নানা স্থানে কৃতিত্ব দেখাইয়া তাহার 

স্বদেশের জন্য যে মান অঞ্জন করিয়াছিলেন, তাহাই তাহাকে বাঙ্গালার 

কীরের ইতিহাসে অমর করিয়া রাখিবে, আর অমর করিয়া রাখিবে 

কলিকাতা দজ্জিপাড়ার ক্ষেতু গুহ মহাশয়ের আখড়ার নাম, কারণ 

ভবানা সেই আখড়ার শিক্কয। 
'ভবানী অনায়াসে আপন বক্ষে শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত হস্তী 

রাখিতেন, দ্রাতে ধরিয়। অশ্ব তুলিতেন, পাঁচমণ ওজনের বার-বেল 

অবলীলায় মাথার উপর 'উঠাইয়া খেলিতেন। প্রায় এক শত মণ 

ওজনের পাথর তাহার বক্ষে রাখিয়া ৩।৪ জন সবল ব্যক্তি হাতৃডির 

ঘা” দিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিত! পঞ্চাশ-ষাট জন আরোহী সমেত দুইখান! 

পরুর গাড়ী তাহার উরু ও বক্ষের উপর দিয়! একই সময়ে অনায়াসে: 
চলিয়া যাইত, গুরুভার সুদুর লোহার কড়ি কাধে রাখিয়া! ভবানী যখন 

“হাছ্ছের গুলির জোরে” বাকাইয়া দিতেন দর্শকবুন্দ তাহ। দেখিয়। বিস্ময়ে 

অভিভূত হইত! শুধু ইহাই নহে। বাইশ-অস্ব-শক্তির তিনখানি চলস্ত 
মোটর গাড়ী তিনি একসঙ্গে থামাইয়া দিতেন, কলের সাধা হইত'ন! 

“যে, গাড়ী তিনখানি চালায়। বক্ষের উপর চল্লিশ মণ ওজনের প্রস্তরখণ্ড 
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রাখিয়া ভবানী তাহার উপর ২৫।৩০ জন লোক তুলিতেন। লোকেরা 

সেই প্রস্তরে বসিয়া পরমানন্দে গীত বাদ্য করিত! 

একবার সাণ্হাইয়ের কন্পাল বলিলেন_- “আপনি যদি আমার 

মোটর গাড়ী থামাইয়! দ্রিতে পারেন তবে এ গাড়ী আপনার ।* বাঙ্গালী 

ভবেন্দ্রনাথ বা ভীম-ভবানীর টানে কন্সালের গাড়ী থামিয়া গেল,_- 

গাড়ী ভীম-ভবানীর হইল । ভবতপুবের মহারাজের তিনখানি বৃহৎ 

মোটব গ!ডী একসঙ্গে থ'মাইয়া দিয়া ভীম-ভবানী সংস্ত মুদ্রা পারিতোধিক 

পাইয়াছিলেন। সেবার তিনি ছুইসাতে ধরিয়াছিলেন ছুইখান। গাড়ী 

এবং তৃতীদ খানিকে কোমবের সঙ্গে বাধিয়া লইয়াছিলেন। গাড়ী 

তিনখানায় এক সঙ্গে ট্রাট দেওয়া হইল--এঞ্জিন চলিতে লাগিল-_কিস্তু 

একখানি গাড়ীও নডিল না! 

স্থবিখাত ওলন্দাজ পালোয়ান যাভায় ২৩ মিনিটের মধ্যেই 
তাহার নিকট কুস্তিতে পরাজয় মানিয়াছিলেন। সা'ংহাই-এ একজন 

আমেরিকাঁন্ পালোয়ান্ ভবানী কর্তক পরাজিত হইয়া এক হাজার 

ডলার বাজী হারিয়াছিলেন | কুম্তীগার গিবিরাজ চোবে, গাজীপুরের 

আমীর, কাশীর প্রসিদ্ধ মল্ল স্বামীনাথ, ছোটে] গামা প্রভৃতির সহিত 

শবানীর শক্তি-পরক্ষ। হইয়াছিল । সেই সকল মল্লক্রীড়ায় হয় তিনি 

জয়ী হুইয়াছিলেন, না হয় খেল! “বরাবর” বা সমান-সমান হইয়াছিল ! 

বঙ্গালার ভীম-ভবানী-_দেহের বলে প্রাচ্য-বিজয়ী ভীম-ভবানী, স্বয়ং 
মিকাডো কর্তৃক পুরস্কৃত এবং সম্মানিত ভীম-ভবানী আর নাই বটে, কিন্তু 

তিনি বঙ্গদেশে যে শারীর সাধন-ব্রত আরস্ত করিয়াছিলেন, বঙ্গ-যুবকগণ 

তাহার প্রত্িষ্ঠাকল্পে নানাভাবে নানাদিকে আত্মনিয়োগ করিতেছেন । 

বাঙ্গালার দুর্ভাগ্য যে, ভীম-ভবানী মাত্র ৩৩ বৎসর বয়সেই স্বর্গে চলিয়। 

গেলেন! তিনি জ'বিত থাকিলে বঙ্গ-সন্তানের শারীর-সাধন-তপস্যা ষে 

জ্রত সিদ্ধির পৃথে অগ্রসর হইত তাহাতে সন্দেহ নাই । 
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এপ সি পাস্টিলী সি তারিন পিসি তা সত সিলি ছি পিসি লী সি পাখিটি ও তাত পা ৯2 ব্িপোহ তি লিপির উপর ৬ ৮. তা পাটির লীন তি পাল এ ৭ রছিপাি পাখি পালাল পদ পি লীস্িতাস্সিপি পি এটি পস্সি পি লাস লািিিসিপাস পিপি ইতি তো 

কাপ্তান ফনীন্তরুষ্ণ গুপ্ত শুধু যে একজন মল্ল তাহা নহেন। তিনিই 
বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ব্যায়াম চচ্চ। করিবার পথপ্রদর্শক বলিয়া পরিচিত 

.. শ্তিনি কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হইতে পাশ 

স্টর করা ডাক্তার এবং বিগত মহাসমরে যখন বাঙ্গালা 
সেবক দল সেবাকাধ্যের জন্য সমরক্ষেত্রে প্রেরিত 

হইয়াছিলেন, ফণীন্দ্ররুষ্জ ছিলেন সেই দলের অন্যতম নেতা ব৷ 

এড জুটাপ্ট । বাঙ্গালী পল্টন যখন কার্য হইতে অবসর প্রাপ্ত হইয়াছিল, 

কাপ্তান ফণীন্দ্ররুষ্চ তখন অন্য সেনাদলের সঙ্গে কখনও তুর্কীতে, কখনও 
সিরিয়ায়, হইজিপ্টে বা অষ্ট্রেলিয়ায এবং কখনও বা] আফগানিস্থানে গমন 

কবিয়াছিলেন এবং স্থচারুরূপে কর্তবা পালন করিয়া সামরিক কর্মচারি- 

দিগের প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন । 

ব্যান্াম শিক্ষা করিলে যে অনেক কঠিন ব্যাধির হস্ত হইতে মুক্তিলাভ 
করিতে পারা যায়, কাপ্তান ফণীন্দ্রকষ্ণজ তাহা হাতে কলমে দেখাইয়।ছেন। 

তাহার শিষ্তদের মধ্যে অনেকে এখন স্ুপ্রসিদ্ধ ব্যায়ামকীর । 

এইবার সংক্ষেপে বলিব বাঙ্গালার “লোহাব মানুষ” বা [701 

11217” শান্তিপুরের শ্যামনুন্দর গোম্বামীর কথা । হায়দ্রাবাদের নিজাম- 

ক্লাবে তিনি এই উপাধি অজ্জন করিয়াছিলেন । 

মৃহীশুরের মহারাজ, মান্দ্রাজ পিঠাপগুরমের মহারাজ, 
নেপালের মহারাজ প্রভৃতি ভারতের নানা রাজন্যবর্গ 

বাঙ্গালার এই লোহার মানুষের বলবীধ্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছিলেন 

এবং যথাযোগ্য পুরস্কার দান করিয়া গুণীর পূজা কবিয়াছিলেন। ইহাদের 

মধ্যে কেহ কেহ শ্ঠামন্ুন্দরের শিষ্য হইয়া ব্যায়ামশিক্ষাও করিতেন 
বালয়া শুনা যায়। ্ 

লোহার মানুষ শ্যামস্থন্দরের বাল্যকাল কাটিয়াছিল রুগ্নশয্যায়। পরে 

যিনি ৬ টন্ ওজনের ভারি দ্রব্য (১৬২ মণ) অনায়াসে বক্ষে রাখিতেন, 

লোহার মানুষ 

শ্যামহুন্দর 
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অর্দটন্ ওজনের দ্রব্য থাকিত খাহার পেটের উপর--ধিনি উদরের পেশী 
স্কুচত করিলে বিশাল বলশালী মুষ্টিযোদ্ধার “ঘুষি'ও তাহাকে আদে 
লাগিত না, দেহের অন্য অংশের পেশী সঙ্কুচিত করিলে তীক্ষ চিম্টাও 

তাহাকে বিদ্ধ করিতে পারিত না-_-সেই লোহার মান্ুষটীও বাল্যকালে 

ছিলেন রোগক্রি ও দুর্বল ! নিয়মিত দেহ-চচ্চ। তাহাকে এখন 

“আইরন্-ম্যান্, করিয়াছে । তাহার গলদেশে স্দৃঢ় স্থুল রজ্জু বাঁধিয! 

আটজন বলশালী ব্যক্তি টানাটানি করিয়াছে_-কিন্তু পেশীসঙ্কোচনের 

কৌশলে তিনি অদ্বিতীয় বলিয়৷ তাহার গলায় ফাসিলাগে নাই_লৌহ 

শৃঙ্খল গলায় বী।ধিয়। টানিয়ও কেহ তাহার শ্বাসরোধ করিতে পারে নাই ! 

তাহার দেহের ও বাহুর বলে লৌহশৃঙ্খল দুর্বল স্ুত্রবৎ খণ্ড খণ্ড 

হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে-তিনি দত্তের বলে ব| অন্গুলির বলে অত্যন্ত 

গুরুভার দ্রব্য উচ্চে তুলিয়াছেন, স্কুল লৌহদগ্ড অনায়াসে বাকাইয়া 

দিয়াছেন, ভার উত্তোলনে তিনি পৃথিবীর সকল বীবিগকে পরাজিত 

করিয়। শীর্ষস্থানে প্রত্ষ্ঠিত হইয়াছেন। এক প্যাক খেলার তাস 

(৫২ খান।) তিনি হেলায় দুই, চারি, আট, ও শেষে ষোলে। খণ্ডে ছিন্ন 

করিতে পারেন। তিনি বীর পিতার বীর পুন্র। তীহার পিতা বতীন্দ্র- 

মোহন বাঙ্গালীকে বলে বাঁধ্যে মানুষ করিয়া তুলিবার জন্য যে 

আয়োজন করিয়াছিলেন-_ শ্যামসুন্দর সেই আয়োজনের অধিকারী হই! 

পিতার ন্তায়ই স্বজাতির সেবার আম্মনিযষোগ করিয়াছেন । তাহার 

আখ ড়া-সেই সেবার আশ্রম, তৎকর্তৃক বহু শ্রমে উদ্ভাবিত মৌলিক 

দেহচচ্চা-প্রণ।লী ও সঙ্গে সঙ্গে রোগ-চিকিৎসা তাহার সেই অসামান্য 

সেবার উপাদান । শুনিতে পাই, তাহার উদ্ভাবিত .এই ব্যায়াম চর্চ।র 

প্রণালী এমন যে, যমের দ্বার স্বরূপ যক্মাব্যাধিও আরোগ্য হইয়া! যায় !(১) 
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মৌন-বিক্রম ৫১৯ 
স্পপস স্পিপিসপি সিরাসসশিস িপাসিপাসছিপাসছিতাস্টিপাস্পিস্সিশাস্িপাসশসিনল ৮ ৭ লি শ সরণী সী সিসির তোস্িপাস্দিপী সলাত সপপাস্টিাস্টিতি পাস্দিরি সিপসছি পাস্দিপী সপিস্িত সিিসপাসিতাস্সিতিউপাস্দিলিিপাস্পাস্সিশা সিতাস্টিলা পাস স্পা ৯ সত 

ঢাক। নিবাসী মণিধরের নাম এখন সর্বজনবিদিত। ইনি লাঠির 

আচাধ্য শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দাসের অন্যতম শিশ্ক। মাথার কেশে 

বাঁধিয়া মণিবাবু অনায়াসে চারিশত পাউও্ড এজনের 

বারবেল তোলেন_-মোটর গাড়ী থামাইয়। দেন-_ 

অনেকগুলি আরোহিসহ গরুর গাডী কেশে বীধিয়। টানিয়। লইয়া 

যান! যেমন ইহার মাথার কেশ দৃঢ__তেমনি স্থদৃঢ ইহার দস্তগুলি। 

দত্তে রজ্জু বাঁধিয়। ব্যায়ামনিরত মনুষ্তকে ঝুলাইয়া রাখা ইহার 
নিকট যেন কিছুই নহে। লাঠি, ছোরা ও যুযুৎস্থ খেলায় মণিধর 

বিশেষরূপে দক্ষ। 

সদৃঢ়-কেশ মণিধর 
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৫২০ বাঙ্গালীর বল 

আক্রমণ ও আত্মরক্ষার জন্য লাঠিরূপ অস্ত্রধারী বীর বাম মালিকের 

কাহিনী এই গ্রন্থের ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে বণিত হইয়াছে । রাম মালিক 

আর নাই এবং লাঠি খেলায় বাঙ্গালীর সে হাতও 

এখন কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রান্ধণ- 

কুমার আশানন্দ ছিলেন নদীয়! নিবাসী । লাঠি খেলায় তাহার অদ্ভুত 

কৃতিত্বেব কথা এখনও নানাস্থানে প্রবাদের মত শুনিতে পাওয়া যায়। 

একবার নিকটে লাঠি না পাইয়া একটি ঢে'কি লইয়াই তিনি কতকগুলি 

ডাকাতের সম্মুখীন হইয়াছিলেন এবং তাহার ঘূর্ণায়মান ঢেকি দেখিয়া 
ডাকাতের দল প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়াছিল । সেই অবধি তাহার নাম্ 

হইয়াছিল-_-আশানন্দ ঢেঁকি । 

বাঙ্গালা দেশের স্থববিখ্যাত দস্থ্য রঘুর শিশ্ত কাঞ্চন সর্দার লাঠিখেলায় 
অদ্বিতীয় ছিল। উলুবেডিয়া-নতিপপুরের (হাওড়া জেলা) স্বর্গীয় 
অতুলকৃষ্ণ ঘোষ ছিলেন কাঞ্চন সর্দারের সুযোগ্য শিষ্য । তিনিই বোধ হয় 

বাঙ্গালীর ভদ্র সমাজে লম্বা লাঠি লইয়া খেলার প্রথা প্রচলিত 

করিয়া গিষাছেন। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে বাঙ্গালা দেশে লাঠিখেলা, 
কুস্তি প্রভৃতিরক্থচর্চা তীব্রভাবে আরম্ত হয়। অতুলরুষ্ণ সেই সময়ে 

লাঠি খেলায় বাঙ্গালী 
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মৌন-বিক্রম ৫২১ | 
তলত টিসিলিসস লী পা সিতী সতী 2 তাত পাদ লািসিউছজী ঘি ৮৯৪ খল পাস পসরা পাটি তে পীষ্টিপাস্িতি সি ৩ তালা ৯ সি পাস তাস পিছ পিসি ৯ এ দিতি লি তা ডিপ সির সিসি লোন 

লাঠি খেলার ভিটে অরিটিত ইইযাভিরেন | চসিক কালে কংগ্রেসের 

এলাহাবাদ অধিবেশনে তিনি কংগ্রেন মণ্ডপে যে অদ্ভুত যষ্টি-ক্রীড়া-কৌশল 
দেখাইয়াছিলেন তাহাতে দর্শকগণ চমতকৃত হইয়াছিল এবং পরীক্ষকগণ 

তাহাকেই নিাখল-ভাঁরত-লাঠি-প্রতিযোগিতার সর্ক্বোচ্চ পদক প্রদান 

করিয়৷ প্রকারান্তরে বার্গালীরই জয় ঘোষণ। করিয়াছিলেন । 

আজ মনে পড়ে ১৯২৬ সালের সেই ভীষণ দাঙ্গা-হাঙ্গামার কথা। 

ছুর্বত্তদের অত্যাচারে দাঙ্গার কয়েকদিন রাজনগরী কলিকাতা ধন- 

সম্পত্তি ও জীবন রক্ষার পক্ষে নিরাপদ স্থান বলিয়া বিবেচিত হইতে 

পারে নাই ! সেই দুঃসময়ে যখন ঠন্ঠনিয়ার স্থ প্রসিদ্ধ কালীমাতার মন্দির 

বার বার আক্রান্ত হইয়াছিল, তখন যে বাঁর বাঙ্গালীর লাঠির বলে সেই 

সকল আক্রমণ একেবারেই বিফল হইয়া গেল-_তীহার নাম শ্রীযুক্ত 

পুলিন বিহারী দ্াস। স্থপ্রসিদ্ধ লাঠিয়াল পশ্চিমদেশীয় মার্তাজার শিষ্যত্ 

গ্রহণ কবিয়া ঢাকার পুলিনবাবু লাঠির কৌশল শিক্ষা করিয়াছিলেন । 
তাহার স্বামীবাগ আশ্রমে (ঢাকায় ) তিনি একটি আখড়া স্থাপন 

করিয়। বহুলোককে লাঠিখেল। শিখাইয়াছিলেন। তীাহারই নেতৃত্ে 

তাহার শিশ্তদিগের সখের-লাঠির-লড়াই এক পময়ে বাঙ্গালা দেশে শুধু 
যে একটী চিত্তাকর্ষক ব্যায়'মেব কলা-কৌশলপূর্ণ জীবন্ত দৃশ্য বূপে 
পরিচিত ছল, তাহা নহে ; তখনকার দিনে দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি- 

গণ সেই সকল সখের যুদ্ধ দেখিমা এতই মুগ্ধ হইতেন যে, দেশের 

তখনকার জনসাধারণকে লাঠি খেলা শিখিবার জন্ত আহ্বান করিতে কুগা- 

বোধ করেন নাই। লাঠি খেলায় কৌশল-অর্জন যাহাতে একটি 
গৌরবের নিদর্শনরূপে গৃহীত হয়, নানা সভা-সমিতিতে তখন সেইরূপ 
আলোচনা শুন! যাইত । শ্রীযুক্ত সরলা দেবী চৌধুরাণী সে সময় তাহার 
কলিকাতার গৃহে “বীরাষ্টমী-সমিতি” নামক একটি সমিতি গ্রতিষ্িত 

করিয়া! বাঙ্গালা দেশে বীরাষ্টমী-ব্রত উদ্যাপন করিবার যে প্রকৃত 



৫২২ বাঙ্গালীর বল 

পন্থ! প্রচার করিয়াছিলেন, বাঙ্গালী যে এখন দেহ-চচ্চার দ্রিকে কতকট! 

মন দিয়াছে, উহা! তাহার অন্যতম কারণ। | 

শুধু লাঠি নহে, অসি-ক্রীডা, ছোর|-খেলা, বক্সিং বা মুষ্টি-যুদ্ধ, 

যুযুৎস্থ প্রতৃত্তি নানাবিধ ব্যায়াম-চচ্চায় এখন 

বঙ্গযুবকদিগের কাহাকে-কাহেকেও বিশেষ অগ্রণী 
দেখিতে পাওয়া যায়। শিক্ষাদানের গুণে এবং 

শিক্ষী করিবার স্থযোগ স্থষ্টির কারণে, শুধু কলিকাতায় নহে, কোন- 

কোন মফম্বল সহবেও এদিকে কিছু কিছু উত্সাহ দেখ! যাইতেছে । 

্বনাম্ধন্য ননীলাল বস্তু, এবং তাহার নান! শিষ্বাগণের প্রাণাস্ত চেষ্টায় 

বাঙ্গালা দেশে অসি-চালন-কৌশল শিক্ষা করিবার জন্য বঙ্গ-যুবক 

ও বঙ্গবালিকাদিগকে ক্রমে ক্রমে অগ্রসব হইতে দেখা যাইতেছে । (১) 

ননীবাবুর “আধ্যকুমার সমিতি” কলিকাতার মলিক লেনে প্রতিষ্ঠিত 

হইয়া বহুদিন হইতেই নানাস্থানে শিক্ষার কেন্দ্র গঠন করিতে যত্বশীল 

হইয়াছে । শুনিতে পাই এই স্থবিখাত বঙ্গবীর ননীলালের বয়স 

অসিচালনায় 

ননীলাল বন 

৬০৩ পাপা পাশ ১ 7 শিট তি পাশ শাস্িশী শশি শিস শা শশী এ শত শা সপ ৭৮ শী | পাশ সস 

(১) এই প্রসঙ্গে বলিতে চাই বাঙ্গালী বালিকাদিগ্রকে নৃত্যকুশল] ন। করিয়। 

শক্তিরূপ করিয়? শীড়িয়) তুলিবার প্রয়োজন একালে প্রত্াহই অত্যন্ত তীব্র-ভাবে আত্ম- 

প্রকাশ করিতেছে । দেশবাসী কি কগ্রেস-প্রেমিডেণ্ট শ্রীযুক্ত হুভাষ চন্দ্র বন্থর কথ।টা 

কাধ্যে পরিণত করিবার জন্ম, বদ্ধপরিকর হইবেন ন1? গত ১৯শে আগষ্ট (১৯৩৮) 

তারিখে নারী-নিগ্রহ সম্বন্ধে কলিকাতার আলবার্ট হলে যে সাধারণ সভণ হইয়াছিল 

তাহার দভাপতিরূপে শ্রীধুক্ত সুভাষ চন্দ্র লিয়াছিলেন £-_ 

[3551065, 075 01001) ৮/1)0 1)2.0 0921) 121706160 065110166 101151 1১0 

£1৬1) 51)6116 1] £7790165” ১6৮1০ [90101510065 00050 196 0681 

00 00 10)9 ০1170110215 000 65:0100106 026 06 59011965, 2৫072922৮, %০72% 

59 122 ০ 1%/5204-222762585 22£2. 22222৮ 2%% 2£%££/£2% 2422% 29 

2 00752127286 21272 202 4748%2 £727%4 2০ 5222 £%22% /০%9£7. 

--10005 ঠোতাছে 8922 চো (০ ) 22০ ৯৪6১ 1938. 



মৌন-বিক্রম ৫২৩ 
জিলনস পনিত পপ তল লস পতিত উতর সেলস রসি এ সিপাসিলীটি স্টিল পাটির শা্টি বাস পাটি তা শা পি পািপিসিপিসিপীসিলীসিপীসি রা সি্িলাস্িপাস্টিরিস্পিশিপ 

যখন মাত্র চৌদ্দ বহ্মর র তখনই তি ন্ কীরাষ্টমীর উৎসব ক্ষেত্রে পশ্চিম 

দেশীয় সুবিখ্যাত অসিচালকদিগের সম্মুখে নিজের অসি-চালন-কৌশল 

প্রদর্শন করিয়া যোগ্যতার পুরস্কার স্বরূপ একটী পদক লাভ করিয়া- 
ছিলেন। অনি-চালন। শিক্ষা করিবার জন্য ননীবাবু অকস্মাৎ একদিন 
যে গুরু লাভ করিয়াছিলেন_তিনি ছিলেন কলিকাত! মনোহরপুকুর 

বাগানের মহাপুরুষ শিবনারায়ণ পরমহংস 

অসি, লাঠি, ছোরা, যুযুতস্থ প্রভৃতির ক্রীড়া দেখাইয়া যে বীর 
বঙ্গযুবক কংগ্রেসে ও হিন্দু মহসভায় এবং শত 

সহন্র দর্শকের সম্মুখে কুস্ত মেলায় পুরস্কৃত হইয়া- 
ছিলেন-_-ধাহার অসিচালন কৌশল দেখিয়া 

লোকে বিস্মিত হইয়াছিল, সেই বঙ্কিমচন্দ্র দাস, আচাধ্য পুলিন বিহারীর 

ভাগিনেয়। কপিকাতার কয়েকটা ব্যায়াম-প্রতিষ্ঠানের সহিত বন্কিম 

চন্দ্রের নিবিড় সম্বন্ধ। সেই সকল প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য বাঙ্গালা 

শারীর-চচ্চার উদ্বোধন | বঙ্ষিমচন্দ্রের করে অনি যেন তাহার সাবলীল 

ক্রীড়ার সামগ্রী। কদলী বৃক্ষের শিরে জলপুর্ণ-ঘট স্থাপন করিয়া তিনি 

বুক্ষটী পর পর এমন কৌশলে কাটেন যে, উহা? পড়ে না, জলের কলসও 

নড়ে না! অপরের মস্তকের উপর ফল রাখিয়া তিনি তরবারির আঘাত 

করেন-_ফল দ্বিধা! বিভক্ত হইয়! পড়িয়া যায়, মন্তকে আঘাত লাগে না! 

বঙ্কিমচন্দ্রের অসি- ক্রীড়া দেখিলে মুগ্ধ না হইয়া থাকিবার উপায় নাই। 

ময়মনসিংহের ব্যায়ামাচাষ্য শ্রীযুক্ত দিগেন্দ্রন্্র দেব লাঠি, অসি, 
সড়কি, ধনুক প্রভৃতির ক্রীড়ায় সিদ্ধহস্ত। তিনখানি 

ব্যামায়াচাধ্য 
দিখেক্রচন্স দেব. মোটর গাড়ী ইনি অনায়াসে থামাইয়া দেন, 

বক্ষের উপর একশত মণেরও অধিক ভারি দ্রব্য 

রাখিতে ভ্রক্ষেপও করেন না, মোট! গোলাকার লৌহ্দণ্ড অনায়ানে, 

বাকাইয়। ফেলেন ! ৃ 

অসিধারী 

বঙ্কিম চজ্ঘ দাদ 



৫২৪ বাঙ্গালীর বল 

স্থানান্তরে যে “হিন্দুমেলার” উল্লেখ করা হইয়াছে, সে মেলার 

কাহিনী এখন বিশ্বৃত ও বিলুপ্তপ্রায়। কবি রবীন্দ্র রঃ 
! 

শারীর:চ্চার গোড়ার 

কথ পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছেন--“আমাদের 

বাড়ির সাহায্য হিন্দুমেলা বলিয়া একটি মেলা 

স্থষ্টি হইয়াছিল | ---*১. ভারতবর্ধকে স্বদেশ বলিষ। ভক্তির সহিত 

উপলব্ধির চেষ্টা সেই প্রথম হয়। মেজদাদ] ( সত্যেন্্র নাথ ঠাকুর ) সেই 
সময়ে বিখ্যাত জাতীয় সঙ্গীত “মিলে সবে ভারত সন্তান” বচনা করিমা- 
ছিলেন । এই মেলায় দেশের স্তব-গান গীত, দেশানবাগের কবিতা 

পঠিত, দেশী শিল্প ব্যায়'ম প্রভৃতি প্রদশিত ও দেশী গুণালোক পুবস্কৃত 

হইত” এই সময়ে আচাধ্য রিচাসনের প্রিয় ছাত্র রাজনাবায়ণ বন্থু 

“বাংলা ভাষ| ও সাহিত্যের মধ্যে পূর্ণ উৎসাহে ও শ্রদ্ধার বেগে"... 

প্রবেশ করিয়াছিলেন। এ দিকে তিনি মাটির মান্রধ, কিন্তু তেজে 

একেবারে পরিপূর্ণ ছিলেন। দেশের প্রতি তাহার যে প্রবল অন্তরাগ, 

সে তাহার সেই তেজের জিনিষ। দেশের সমস্ত খর্বতা দীনতা 

অপমানকে তিনি দগ্ধ করিয়। ফেলিতে চাহিতেন। তাহার ছুই চক্ষু 
জ্লিতে থাকিত, তাহার হৃদয় দীপ্ত হইয়া উঠিত, উৎসাহের অঙ্গে 

হাত নাড়িয়া আমাদের সঙ্গে মিলিয়া তিনি গান ধরিতেন-_গলায় স্থর 

লাগুক আর না লাগুক্, সে তিনি খেয়ালই করিতেন ন।-_ 

এক হ্যত্রে বাধিয়াছি সহম্রটি মন, 

এক কাধ্যে পপিয়।ছি সহশ্র জীবন ।” 

বাঙ্গালায় দেশাতআ্মবোধের জাগরণের প্রথম ইতিহাস ইহাই । এই 
ইতিহাসের সহিত নিবিড়ভাবে সম্বদ্ধ হইয়াছে “ইল্বাট-বিল'-আন্দোলন 

ব্যাপারে বাঙ্গালীর পরাজয় ও এ দেশীয় সঙ্গবদ্ধ ইংরাজদ্রিগের অসামান্য 

বিজয় । বাঙ্গালীর তথ! ভাঁরতবাসীর অন্তরে পরাজয়ের এই বেদন। 



মৌন-িক্রম ৫৬৫ 
শাস্তি আপিল পিসি পা সি লীন লাস সি তিক্ত ৯ সিসি শাপলা ভপস্টি ৫৬ তী পাপন কা সি পতি স্এল সরি তা অর্পিত স্তর সড পাস্পিরিসটিপ সত 

খুব কঠিন হইয়া লাগায় দেশের চন্তানায়কগণ মন্মে মন্মে বুপ্বয়া- 

ছিলেন--সক্গবদ্ধ হইতে না পারিলে প্রতিপদে পরাজয় অবশ্যস্তাবী। 

আঘাতের ফলে যখন দেশে মিলনের আগ্রহ জাগ্রত হইল তখনই 

দেখা দিল “জাতীয় মহা"সমিতি” বা কংগ্রেস (১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে )। এই 

জাতীয় প্রতিষ্ঠানের প্রথম পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন সেকালের ভারত 

বিখ্যাত ব্যবহারাজীব বাঙ্গালী উম্লেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যার। কবি হেমচন্দ্র 

তখন লিখিয়াছিলেন__- 

পূরব বাঙ্গাল মগধ বিহার 

দেরা-ইস্মাইল হিমাদ্রির ধার, 
করাচি মান্দ্রাজ সহর বোম্বাই 
স্থরাটি গুজরাটি মহারাঠি ভ'ই 

চৌদিকে মায়েরে ঘেরিল। 

ইহার কিছুদিন পূর্ধেবে বাঙ্গালী সিবিপিঘান্ সতোন্র নাথ ঠাকুর হিন্দু- 

মেলার উপলক্ষে যে গীত রচন। করিয়াছিলেন সেকালে তাহাই ছিল 

বাঙ্গালীর জাতীয় সঙ্গীত; 
মিলে নব ভারত সন্তান 
এক তান মনঃ প্রাণ । 

গাও ভারতের যশোগান। 

ভারতভূমির তুল্য আছে কোন্ স্থান ? 

সে সময়ে কবি মনোমোহন বাবুর চির নবীন গান__“দিনের দিন সবে 

দীন, ভারত হয়ে পরাধীণ” লোকের মুখে মুখে ফিরিত এবং হিন্দুমেলায় 

বহু কণ্ঠে গীত হইত। সেই সময়ের অনেক দিন পর আবার বাঙ্গালীর 

প্রাণে জাগ্রত হইয়া উঠিল সেই ভাব, পরে যাহাকে মুত্তি দিরা বিশ্ব কবি 
গাহিলেন-_- 

সাতকোটা সম্তানেবে, হে মুগ্ধ জননী 
রেখেছ বাঙ্গালী ক'রে, মানুষ করনি! 

২১৪৭, শস্ছদিরী সি সি কা পিসি সস ৯ তি পোলা সিসির সস পর ৯ সি পল 



৫২৬ বাঙ্গালীর বল 
সিপিএ তি তীস্িিসকিতি সিরা রী তে সিপাসিতিসি লং পাস পাস সি উিশসিাশিত সি এ এসি লিপ পাস্পিরা লী স্সিলা পপি সি পা লী সত সিল সি রসি পিলীসি তাস্সিত স্পিসি শাসিতাসিটী সপরিসিতিসিলী সসতি 

হিন্দুমেলাব ্রাণস্বরূণ 1 ছিলেন ধাহারা__সেই নবগোপাল মিত্র, রাজ- 
নারায়ণ বস্থ, দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর, মনোমোহন বন্ধ প্রভূত তখন 

বাঙ্গালীকে সর্বপ্রঙ্কারে মানুষ করিবার জন্য যে সকল আয়োজন করিয়া- 

ছিলেন, ব্যায়াম-চচ্চা ছিল তাহার মধ্যে একটা । নবগোপাল মিত্র 

"€ ম্নোমোহন বন্থুর চেষ্টায় হিন্দ্বমেলাব তত্বাবধানে তখন ব্ায়াম- 

বিছ্যালর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । একজন ইংরাজ-শিক্ষক এই বিদ্যালয়ে 

জিম্ন্যা্টিকু শিখাইতে লাগিলেন । কুতী ছাত্রদের মধ্যে কেহ কেহ 

ব্যায়াম-শিক্ষক রূপে মকম্বল সহরেও চাকুরি পাইলেন । 

জ্যোতিরিক্দ নাথের জীবন-স্বৃতিতে আছে--কতকগুলো মডাখেকে] 

ঘোড়া] লইয়! নবগোপাল বাবুই সর্ব প্রথম বাঙ্গালী-সার্কাসের স্থত্রপাত 

করেন।” নবগোপালের ব্যায়ামশালা প্রতিষ্ট। 

হইলে পর কলিকাতায় আহিরীটোলার গৌর- 

মোহন মুখোপাধ্যায় যে আখড়া স্থাপিত করেন, 

তাহারই অন্করণে ক্রমে ত্রমে কলিকাতায় অনেকগুলি আখড়া প্রতিষ্ঠিত 

হয়। গৌর বাবুর স্বনামধন্য শিষ্যদিগের মধ্যে জেল ২৪-পরগণার 
অন্তর্গত: ছোট-জাগুলিয়! গ্রামের প্রিষনাথ বাবু ছিলেন অন্যতম । এই 

সময়ে ইউরোপের কতকগুলি সুবিখ্যাত সার্কাসের দল বৎসরে বৎসরে 

কলিকাতায় আসিয়া নানাবিধ ক্রীড়া দেখাইয়। দর্শকদিগকে মুগ্ধ ও 

বিস্মিত করিয়া দিত। ব্যায়াম-কৌশলে সুদক্ষ প্রিজনাথের হৃদয় বিলাতি 

সার্ক!স দেখিয়া উদ্বেলিত হইয়া উঠিল । তিনি মনে মনে পণ করিলেন, 
যেন করিয়াই হউক বাঙ্গালীর সার্কাস্ গঠন করিতে হইবে_-নতুবা 

বাঙ্গালীর ভীরুতার কলঙ্ক দূর হইবে না। প্রিয়নাথের প্রাণাস্ত পরিশ্রম 
ও অধ্যবসায়ের ফলে ভারতে এবং বুহত্তর ভ।রতে স্থু প্রশংসিত “প্রোফেলার 

বোসের গ্রেট বেঙ্গল সার্কাস” জন্মলাভ করে । কাশ্মীর হইতে মহীশৃর রাজ্য 
এবং বরোদ1 হইতে কুচবেহার রাজ্য-_ ভারতের কল স্থানেই “গ্রেট বেঙ্গল 

সাকাসে বাঙ্গালী আচার্য্য 
প্রিয়নাথ 



মৌন-বিক্রম ৫২৭ 
সি সিপাস্টিরিসিপিসিলীস্সিপাস্পসিলসিপিসাসিপি সিসির সিপাসির সির্টিসিপ্াস্র্ণ ছি ৬ সির সির সিরাটির অিতসিপাস্িপাস্িরসিবাস্পিিসিস্িপাস্পিস্পিসি পিপাসা সি পা সিম সিির্াস্টির্াসসি পারা চা 

সার্কাল, তীত্র উন্মাদনার ্ষ্টি করিয়া তুলিল। ভারতের বড়লাট হইতে 

ভারতের করদ মিত্র ও ম্বাধীন রাজন্যবঞ্গু এক কণ্ঠে বাঙ্গালা-সার্কাসের 

জয় ঘোষণা করিতে লাগিলেন-_ জনসাধারণের ত কথাই নাই। 

সেকালের “ইত্ডিয়ান মিরার” নামক সংবাদপত্র লিখিলেন-_প্রফেলার 

বন্থুর আরম্ভ খুবই আশাপ্রদ। বাঙ্গালী ভীরু ও দুর্বল বলিয়া যে কলঙ্ক 

ঘোষিত হয়, আমরা গ্রকান্তে প্রার্থনা করি প্রফেসার বস্থর দেশাত্মবোধক 

প্রচেষ্ট। সে কলঙ্ক দূব করিতে কৃতকাধ্য হহবে। 

“€গ্রট বেঙ্গল সার্কান* যখন ভারতভূমি ত্যাগ করিয়া যাভা, স্ুমাত্রা, 

মালয় উপদ্বীপ, তরঙ্গ প্রভৃতি বুহত্তর ভারতের নানাস্থানে গমন করিয়া 

ক্রীড়া দেখাইল তখন বাঙ্গালীদের মত সেই সকল দেশের লোকও 

বাঙ্গালীর ক্রীড়-কৌশল, বাহুবল, অশ্বারোহণপটুতা, হিংশ্র-পশু-বশীকরণ 

প্রভৃতি দেখিয়া মুগ্ধ হইর| গেল। লক্ষী ও নারায়ণ নামক ছুইটা 
ভীষণারুতি রয়াল বেঙ্গল টাইগরের সহিত যেরূপ অকুতোভয়ে বঙ্গনারী 

স্থশীল। স্থন্দরী ও মৃন্সয়ী “বোসের সার্কাসে খেলা দেখাইয়া গিয়াছেন তাহা 

দেখিয়। কি স্বদেশী কি বিদেশী সকল দর্শকই প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া- 

ছিলেন। সেকালের স্ুুবিখ্যাত সংবাদপত্র অমৃত বাজার পত্রিকা, 

বেঙ্গলী, মিরারু, ইংলিশম্যান, বন্দেমাতরম্, রাজপুতানা-মালয় টাইমস্, 

টিবিউন প্রভৃতির স্তস্ত “বোসের সার্কাসের, প্রশংসায় পরিপূর্ণ দেখা 

যাইত । 

হিমালয়ের নিভৃত নিকেতনে যোগাশ্রমে যিনি এতদিন “সোহহং 

স্বামী” নামে পরিচিত ছিলেন, একদিন স্থন্দৰ বনের স্যধৃত শার্দিল 

পধ্যস্ত তাহার শক্তির নিকট পরাভব মানিয়াছে; 

সিংহ বা শার্দলের পিঞ্জর মধ্যে প্রবেশ করিতে 

তাহার কেশাগ্রও কোন দিন কম্পিত হয় নাই। পঞ্চনদের স্থবিখ্যাত 

মল্লগণ একদিন তাহার নিকট পরাজিত হইয়াছে-_রেলপথে বা ্রীমারে 

সোহহং স্বামী 



৫২৮ বাঙ্গালীর বল 

নারীনি গ্রহে উদ্যত উন্মত্ত সৈনিক বা খালাসীর দল একদিন তাহার নিকট 

শাসিত হইয়াছে । 

বঙ্গের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মুখে মুখে আজিও সেই ভীমবল সর্ব্ব-। 

বিষয়ে নিভিক শ্যামাকান্তের নাম ফিরিয়া থাকে । রণ.ছুন্দুভি তাহার 

বিক্রম বিঘোষিত করে নাই-_অস্ত্রের ঝন্ঝনা তাহার শক্তির পরিচয় 
প্রদান করে নাই--শোণিত-ধারা তাহার কপোলে বারের টীকা অক্ষিত 

করে নাই; কিন্তু তাহার সে মৌন-বিক্রম আজিও স্বজাতি ও বিজাতি 

কর্তৃক সসম্রমে প্রশংসিত হইয়া আসিতেছে । সৈনিক হইবার জন্ত তিনি 

এবং তাহার বন্ধু পরেশনাথ ভারতের নান। রাজ্যে ভ্রমণ করিয়াছিলেন 

কিন্তু কোনও স্থানেই সে স্থযোগ ঘটে নাই । 

গ্রেট বেঙ্গল সার্কাসের” পরই বিক্রমপুরের সেই ভীম-পরাক্রম শ্য।মা- 
কান্তের সার্কাসের নাম করিতে হয়। তিনি যেরূপ ছুঃদাহদের সহিত সছা- 

ধৃত ব্যাঘ্রের সহিত রঙ্গভূমে ক্রীড়া করিতেন তাহ। দেখিলে স্তম্ভিত হইতে 

হইত। সে এক দিন গিযাছে যখন শ্যামাকান্ত বন্দ্য।পাধ্যার এবং 

তাহার বন্ধু মহাবল পরেশনাথ ঘোষের নাম সর্বজনবিদিত ছিল। 

উভয়েই ছিলেন বীধ্যবান্ বাঙ্গালীর আদর্শস্বপ। শ্যামাকান্ত বক্ষের 

উপর দশ বারো মণ ওজনের পাথর রাখিতেন। তাহার সর্কাসের 

লোকে প্রবল হাতুড়ির আঘাতে সেহ প্রত্তব ভাঙ্গিয়া বক্ষের উপরই চূর্ণ- 

বিচুর্ণ করিত। বাঙ্গালা দেশে এই খেল। তিনিই প্রথম দেখাইয়া- 
ছিলেন। তাহার পর যখন “ভীম-ভবানী” বাঙ্গালার শক্তি-মন্দিরের 

প্রদান পুরোহিত হইলেন, তখন অনায়াসে চলিশ মণ ওজনেব পাথর 

তাহার বুকের উপর স্থান পাইত এবং তাহার উপর কুডি পচিশজন বয়স্ক 

ব্যক্তি বসিয়া গীতবাদ্থ করিতেন-_-ভীম ভবানী গ্রাহৃও কবিতেন না! 
বার-বেল খেলা শ্টামাকান্তের সময়ে বড় একটা দেখা! যায় নাই । ভীম- 
ভবানীর সময়ে উহার অধিক প্রচলন হয়। 



মৌন-বিক্রম ৫২৯ 

স্ত।গ্ডো ছিলেন ভবন বিখ্যাত মল্প। একবার শ্যাণ্ডোর সঙ্গে এল্মো 

নামে তীহারই মত বলিষ্ঠ পালোয়ান্ কলিকাতায় আসিরাছিলেন । 

গডেরমাঠে এল্মোর সঙ্গে শ্যামাকান্তের যে মুষ্টিযুদ্ধ হয় তাহা দেখিয়া 

বিখ্যাত খেলোয়াডগণ বিম্মিত হইয়াছিলেন। অল্পক্ষণ যুদ্ধের পবই 

শ্যামাকান্ত এল্মোকে এমন একটা আছাড় দিয়াছিলেন যে, এল্মে। 

ধরাশায়ী হইয়া! প্রায় পনেরো মিনিটকাল অচৈতন্ত ছিলেন । 

শ্যামাকান্ত বাবুর পর যে বাঙ্গালীর “রয়েল বেঙ্গল সার্কাস্* বাঙ্গাল! 

দেশে একটা নবযুগ আনিয়়াছিল, তাহার প্রাণশক্তি দিয়াছিলেন ব্যাযামবাঁর 

মহেন্দ্রনাথ দাস-মজুমদাব | মহেন্রনাথের বিদ্যার 

গৌরব ছিল না কিছু । প্রথম জীবনে নান। চেষ্টার 

পরও দশ-বারে। টাকার একট! কেরানীগিরিও তাহার ভাগ্যে জুটে নাই। 

কিন্তু মনের যে বল থাকিলে মানুষ আকাশেব গ্রহ নক্ষত্র টানিয়া ছি'ড়িতে 

চায়--সে বল তাহার প্রচুর ছিল। ইহার উপর ছিল অনামান্ত শারীর- 
চর্চার ফলে অপাধারণ দেহের বল। ন্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন__ 

দুর্ববলত। অপেক্ষ। বড় পাপ আর নাই । বার মহেন্দ্রনাথ এই বাণীকে 

জীবনেব অবলম্বন রূপেই গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। 

মনের বল এবং দেহের বলকে এক করিয়া মহেন্দ্রনাথ যেদিন 

সার্কাসের দল খুপিয়াছিলেন, সেই দিন নূতন কবিয়া প্রতিষ্িত 

হইয়াছিল বীধ্যশালা বাঙ্গালীর কীত্তি-মন্দির। শুনিতে পাই, এই সময়ে 

ভীমপরাক্রম রামমুত্তি বাঙ্গালী জাতিকে অকন্মণ্য ও দুর্বল বলিয়া প্রচার 
করিতেছিলেন। তাহার কথাকে মিথ্য। প্রতিপন্ন করিবার জন্য 

মহেন্দ্রনাথ অনায়াসে আপন বিশাল বক্ষের উপর একশত বাষট্টি মণ 

ওজনের লোহার রোলার তুলিয়াছিলেন! রামযুত্তি সে সময় নিজের 

বুকে একটী হাতী তুলিতেন। তিনি বুঝিলেন, বারঙ্গালাতেও বীর আছে! 
ভার উত্তোলনে মহেন্দ্রনীথ ছিলেন তখন প্রতিছন্দ্ীহীন। এক মুখ 

৩৪ 

পাটি পি লীছিতী লী এ পানি পাস তন 6 তাস ওঁ সির 

ব্যায়ামবীর মহেজ্্নাথ 



৫৩০ বাঙ্গালীর বল 
৯ লািসিিস্িতীসটি পাকি তং ৮ %* ৮৯ 2৮ পি পাস পাস শাস্ছি শাটল এ সি সি লাস পেস পাস্িরী ছি লিল সত এসসি পা স্টিতীসি সি পি জি 

হইতে পাচ মণ পথ্যস্ত ভারি না -গোলক তাহার (সাধারণ ৭ ক্রীড়া-স -সাম মগ্ী 

ছিল। যে মোটর গাড়ীর বেগ পাঁচশত অশ্ব-শক্তির সমান, তেমন 

দুইখান। গাড়ীকে তিনি এক সঙ্গে টানিয়া রাখিতেন__গাড়ী নডিতে 

পারিত না। মোটরের লম্ফষ ছিল তীহার অত্যাশ্ধ্য ক্রীড়া । তের 

চৌদ্দ হস্ত উদ্ধ হইতে [নি চলন্ত মে!টর গাড়ী লইয়া লক্ষ প্রদান 

করিতেন এবং গাড়ী অনায়াসে ২৬২৭ হস্ত পরিমিত স্থান শূন্যে অতিক্রম 

করিয়া যাইত এই খেলার তিনি ছিলেন দিপ্বিজয়ী, যেমন তিনি 

দিশ্বিজয়ী ছিলেন ধন্টবিবদ্যা!য়। মহেন্দ্রনাথ আর নাই--আছে শুধু 

তাহার ক্ষীণ স্মৃতিটুচ। কে জানে কবে তাহাও বিলুপ্ব হইয়৷ 

যাইবে । 

বাঙ্গাল দেশে বিশ্ববিখ্যাত রামমন্তি আসিয়া প্রথমে দেখাইলেন, 

স্থদ্ঢ লৌহশৃঙ্খল ও ভাঙ্গিযা চূর্ণ কবাব শক্তি মানুষ অঞ্জন কবিতে 

এপিধার গিংহবাজ পারে। রামমুন্তিব দৃষ্টান্ত দেখিয়। বাঙ্গালা ভীম- 
তার রা ভবানী এবং পবে সবেন্্রমোহন (গদিরামবাবু ) 

ও অসতান্ত বার বাঙ্গালী নানা স্থানে নান রকমের লৌহশৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া 

দর্শকদিগকে চমৎরুত করিয়াছিলেন । 

যেমন সাধন, সিদ্ধিও তেমনি হয়-_ইহ1। একটী পবম সত্য তত্ব। 

সাধনাব বলে স্ৃবিখ্যাত লোহার-মান্তঘ অমিতবিক্রম ডাক্তার বনন্তকুমার 

বন্দ্যোপাধ্যার দেখাইলেন, লৌহ শঙ্খল ভঙ্গ করা সহজ-সাধা বাপার। 

মৃবল্ সাহেবের “হিপোড়োম সার্কাপে গুরুভার কামানের গোল৷ 

লইয়| হ্বাক্ক। একট! টেনিস্বলের মত ক্রীডা প্রথম দেখানে। হইয়াছিল । 

তাহা দেখিয়া বাঙ্গালী নটবর মুখোপাধ্যায় উহা শিখিয়। লইলেন। 

নটবরেব শক্তিব পরিচয় পাইয়া দেশবাসী মুগ্ধ হইল। ইহার পর 
গৌরহরি সেন (ষাহাকে রম মিং গৌরও বলা হইত ) দেখাইলেন, 

সাড়ে তিন মণ ভারি লোহার গোলা উর্ধে ছুড়িয়া দিয়া ঘাড়ে পিঠে 



মৌন-বিক্রম ৫৩১, 
শিস্সিাস্টির সি পিসি আউট সি ঠা লী পিএ চে পাস সত সস পাস ঈ পাতা পি লীলা পাতি ৫ উপ ্িিস্পিিছি শাসিত সি লাস সরি ঠাস শীট স্সটিাসি লী গা লী সস 

ফেলা বাঙ্গালী আয়ত্ত রারিভি। পারে! নসোয়! ঢুই মণ ওজনের গোল! ২০ 

ফিট উচ্চ হইতে তাহার উপর পড়িলে সে পুষ্পবৃষ্টির মতই মনে করে! (১) 

আমেরিকার স্থবিখ্যাত ব্যায়ামবীর জিবিস্কো স্কন্ধের উপর ভারি 

লোহার কড়ি রাখিয়। দেহের বলপ্রয়োগে উহা! বাকাইয়াছিলেন! এই 

খেলার কলিন্্তায় হুলস্ুল পড়িয়াছিল! সিটি কলেজের ব্যায়ামের 

অধ্যাপক রাজেন্দ্র ঠাকুবত| মহাশয় ও তাহার শিষ্তগণ পরে কড়ি বাকাইয়া 

দেখাইয়াণছিলেন, অল্পবঃস্ক বালকও যদ্দি চেষ্টা করে তবে উহা! করিতে 

পারে! ইহার পরিচয় পাওয়া যায় বালক কমলকৃঞ্চ পালের খেলায় ! 

ডাক্তার বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নান! অবস্থায় একথানি মাত্র কড়ি 

বাকাহইয়াই ক্ষান্ত হন নাই, একসঙ্গে ছুইখানি কড়ি (৬৮২২১ ১৪৪) 

বুকে ও পায়ের উপর রাখিয়। তান একদিন অবশীলাক্রমে বাকাইয়া 
ফেলিলেন। পবে একদিন এক সঙ্গে তিনখানি কড়ি বাকাইলেন । 

“হস্ত ও পদ মাটাহে রাখিয়া শরীর খিলানেব মত করিয়া পেট, বুক ও 

উরুর উপর তিনথানি বড় বড় কড়ি রাখিয়া তিনি এক সঙ্গেই সেগুলি 

বাকাইয়াছিলেন! একটী প্রকাণ্ড লোহার কডি কোমরে রাখিয়া তাহার 

দুই পার্থ ৮ জন লোক ঝুঁলাইঘ়া তিনি তাহ। ঘুরাইতেন।” 
“বাঙ্গালীর মধ্যে রাছেন বাবু প্রথমে লোহার পাটী হাতে জড়ানো 

দেখান । এখন বাঙ্গালী ব্যায়ামবীরদের মধ্যে অনেকেই আড়াই বা! তিন 

ইঞ্চি লোহার পাটী হাতে জড়াইতে পারেন । (২) ব্যারাম-বীর নীলমণি 

দান মাথার আঘাতে কাঠে পেরেক মারা প্রথম দেখান। ময়মননিংহ 

নিবাসী স্বীয় মহেন্দ্র বাবু বুকের উপর 'রোলার” তোল! প্রথম দেখান । 

(১) ভারতবর্ষ, পৌষ-__১৩৪২ 

(২) বঙ্গবালিকা প্রীমতী রেবা দাস ৭১৫ ১২৯+% লোহার পাটীর একপ্রাস্ত চরণ- 
তলে চাপিয়। রাখিয়। অনায়াসে অপর প্রান্ত নিজের বাম বাহুতে জড়ীইতে পারেন ।-- 

স।রতবর্ষ--মাঘ) ১৩৪২ । 



৫৩২ বাঙ্গালীর বল 

তাহার পর রাজেন বাবু “সেলার্স সার্কাসে তিন টন (৮১২ মণ (1)) রোলার 

বুকে তোলা দেখাইলে আমাদের দেশের ব্যাপামবীবগণ এই ক্রীড। করিতে 

অভ্যান করেন । ব্যায়ামবীর শ্রীযুক্ত পূর্ণানন্দ স্বামী, দ্িগেন দেব ও কেশব 

সেন তিন টন রোলার বুকে তুলিয়াছিলেন, কিন্তু বুকের উপর আট টন 
(২২০ মণ (1)) রোলার তোলেন শ্রীযুত বপন্তকুম।র বন্দ্যোপাধ্যায়। 

এই রোলার তোলায় বসন্তকুমাব অপূর্ব কৃতিত্ব দেখাইয়া ব্যার়াম-জগতে 

একটা চিত্বচাঞ্চল্যকর ব্যাপাবের স্ষ্টি করিয়াছিলেন। তিনি ছুইখানি 

বিশেষভাবে তৈয়ারী মহিষ-গাড়ী (প্রত্যেক্টার ওজন ১ টনেব উপর ), 

এবং প্রত্টেকটার উপর ছুইটী কবিষা ছুইটন (৫৫ মণ (1)) ওজনের 

রোলার ও ৭০ জন লোক লইয়া নিজে ভাঙ্গা! কাচেব উপর শায়িত অবস্থায় 

থাকিয়া অনাবৃত বুক, পেট এবং কব্জিব উপব দিয়! গাড়ী দুইখ'নি চালান 

এবং এইরূপ একখানি গাড়ী অনাবৃত কনালীর উপর তোলেন। এই 

খেলায় তিনি কখনও বাঁলিস বা তক্তা ব্যবহার করেন নাই । এইবপ 

ক্রীড়া পৃথিবীতে কেবল বসন্তকুমারই দেখাইয়াছেন বলিয়। জানি ।” 

১৯৩৩ খুষ্টান্বে আর্ল হাগেন্ বেক্ সার্কাসের প্রথিতযশা ইতালীয় 
খেলোয়াড় পম “পৃষ্ঠের পেশীর সাহায্যে একটী লোহার প্লেট ধরিয়া 

একটা চযারিয়ট টানেন এবং শূন্যে ঝোলান। বসন্ত বাবু কেবলমাত্র 
পৃষ্ঠের পেশীর সাহাযো একটী মোটর টানেন এবং একটী নাগরদোলায় 
আটজন ব্যক্তিকে ঝুলাইয়া রাখিতে সক্ষম:হন | বসন্ত বাবুর পর তাহারই 

শিষ্য চুনী বন্দ্যোপাধ্যায় এইরূপে শূন্যে ঝোলেন এবং একখানি গরুর 
গাড়ী টানেন। আর কেহ এই খেলা করিয়াছে বলিয়। শোনা যায় না|” 

“মাথার পাতলা পেশীর উপর তাহার ( বসম্তবাবুর ) এত অধিকার 

জন্নিয়াছে যে, একটা আঁধ ইঞ্চি মেটা রড তাহার মাথায় মারিয়া 
বাকানে! হইয়াছে, কিন্তু তিনি মোটেই কষ্ট অনুভব করেন নাই। 
কয়েদীর হাতকড়া পর পর তিনটা তাহার হাতে পরাইয়া দেওয়া 



মৌন-বিক্রম ৫৩৩ 
শা এ সি সস তি সি পিসি স্সির স বাসি সি তত রি স্িশিস্িরিসিপাস্সিপাসিল সিসি লা ই সি সস লে লাশতিসসিলী সি সিতিস্সিিস্টির সি তিসিত সি লী তাস লস পাটি লাস তি এ তাস লক ীসিপাসিাসিপাসসি সি ৩ সপস্িপস 

হইন্াছে, তিনি নিমেষের মধ্যে সেগুলি মট মট্ করিয়া ভাঙ্গিয়। 

ফেলিয়াছেন। পেটের উপর কামারের “নেয়াই” রাখিয়া ১* মিনিট 

কাল লোহা পেট। হইয়াছে, তিনি অগ্তরানবদনে তাহা সহ করিয়াছেন । 

শরীরের বিভিন্ন অংশ বোতল-ভাঙ্গ'র উপর রাখিলে তাহার উপর ছেনী 

বসাইয়া দুইজন ব্যক্তি অনবরত হাতুড়ী মারিয়াছে_-কিন্তু তাহাকে 

তিলমাত্র কাবু করিতে পারে নাই। ইহাতে তিনি দেখাইয়াছেন, 

ত্বকের উপর তাহার মানসিক শক্তির অদ্ভূত প্রভাব 1” 

“কঠনালীর সাহায্যে লোহার রড্ বাকানো প্রথমে দেখান কটকের 

একজন ব্যাগামবীর 1.*.আমাদের দেশের কয়েকজন ব্যায়ামবীর তাহার 

পর ১২ ফুট লম্বা এবং ড ইঞ্চি মোট। রড কঠনালীর দ্বারা ঠেলিয়া 

বাকান। বসন্ত বাবু ইহারও একটা বেকর্ড করিয়া সকলকে ছাপাইয়া 

গিয়াছেন । বসন্তবাবুর হাতে হাত-কড়। পরাইয়া কঞঠনাঁলীতে একটী & 

ইঞ্চি মোটা ও ৯ ফুট লম্বা রডের অগ্রভাগ লাগাইয়া দেওয়া হইলে 

তিনি কণ্ঠনালীর দ্বারা ঠেলিয়! রডটা বাকাইয়। দেন এবং সঙ্গে সঙ্গে 
হাতকড়িটীও ভাঙ্গিয়া ফেলেন ।” 

“শরশয্য। অর্থাৎ লৌহ-শলাকার বিছানার উপর শুইয়া প্রথম 

ব্যায়াম ক্রীড়া দেখান ফরাসী ব্যায়ামবীর ইউলিয়েট । ১৯২৭ সালের 

ডিসেম্বর মাসে “সেলার্ম রয়াল সার্কসে? ইনি শরশধ্যায় শয়ন করিয়া 

বুকের উপর ছয় জন লোক তোলেন ।.*.ছুেই মাস অক্লান্ত সাধনার 

পর বসম্তবাবু এ ক্রীভায় কৃতকাধ্যতা লাভ তে৷ করিলেনই, অধিকন্ত 
ইউলিয়েট সাহেবের চেয়ে ঢের বেশী ওজন বহন করিলেন। ১৯২৮ 

সালের ফেব্রুয়ারি মাসে একটা বিশিষ্ট ব্যায়াম-প্রদর্শনীতে বসম্তবাবু 
এই খেল! প্রথম দেখান । এই খানে তিনি শুইয়। উর্ধে উত্তোলিত 

পদদ্ধয়ের উপর একখানি আট দশ মণ ওজনের পাথর তুলিয়৷ তাহার 

উপর দশজন লোককে কিছুক্ষণ রাখেন, তৎ্পবে চার ফুট লম্বা আড়াই 
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ফুন চওড়া ক্লাষ্ঠের উপর মারা এগার ইঞ্চি লম্বা তীক্ষাগ্র লৌহ-শলাকা 
সমূহের উপর খালি গায়ে শুইয়া (মাথ| ও পা মোটেই জমীতে না রাখিয়া) 
বুকের উপর বাইশ মণ পাথর ভাঙ্গেন ও এঁ পাথরের উপর এগার 

জন লোককে প্রায় ছয় সাত মিনিট দাড় করাইয়া রাখেন ।” 
“একটা বৃহৎ ষ্টডিবেকার গাড়ীর ( মোটর গাড়ীর ) পিছনে দড়ি 

বাঁধিয়া দড়ির অপর প্রান্ত বসন্তবাবু ধরিলে মাঝখানের বারো-চৌদ 

হাত দড়ি গোলাকার করিয়া জমীর উপর রাখ! হয়। গাড়ী পূর্ণ 

শক্তিতে ( ঘণ্টায় ৫* মাইল হিসাবে বেগে) ধাবমান হইয়া কিছুদূর 

গিয়া হঠাৎ থামিয়া গেল! 4১০০6121910-এ পুনঃ পুনঃ চাপা দেওয়া 

সত্বেও গাডী এক ইঞ্চিও নড়িল না। ন্বর্গীয় দেশ-প্রিযস এই অসম- 
সাহদিক শক্তি দেখিয়! বসন্তকুমারকে 40055 5586 [1017 06 49195 

উপাধি দিম়াছিলেন 1” 

“একবার স্কটিস চার্চ কলেজের একটী উৎসবে কলিকাতা ইউনি- 
ভাসিটি ইন্ট্রিটিউটে বসন্তবাবু শরশধ্যায় শুইয়! বুকেব উপর পাথর 

রাখিলে পর, পর-পর তিনজন ব্যক্তি সাত আট ফুট উচ্চ হইতে তাহার 

বুকের উপর লাফাইয়া পডেন। সেদিন তদানীন্তন ভাইস্চ্যান্সেলার 
ডক্টুর আর্ক হাট বসন্তবাবুকে 1116 27676 116709125 01 1170185 

বলিয়া বিশেষভাবে সঙ্গদ্ধনা করেন। এই শর-শধ্যায় শুইয়া বসন্তবাবু 

বুকের উপর দুই মিনিট কাল, দুইটন ওজন এবং একটা প্রকাণ্ড হাতী 
পধান্ত ধারণ করিয়াছিলেন! সম্প্রতি কতিপয় উত্সবে তিনি হাতে 

হাত-কড়ি ও পায়ে বেড়ী বাধা অবস্থায় লৌহশলাকার বিছানার 
উপর শুইয়া! কতকগুলি অভাবনীয় দুঃসাহসিক খেল দেখাইফা সকলকে 

স্তস্তিত করিয়াছেন । বসন্তবাবুর লৌহ-শালাকার উপর শুইয়া ভার- 
বহনের রেকর্ড বিশ্বের রেকর্ড বলিয়া পরিগণিত (১)৮। 

(3 ) শ্রীপ্রমদাচরণ মভুমগার, বি এস্ সি, এম্ বি। (ভারতবর্ষ, পৌষ ১৩৪২) ূ 
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একালে বাঙ্গালার নানা বিখ্যাত ব্যায়াম-বীরদিগের দ্ধ শ্রীযুক্ত 

বীর বিজয়কুমার মলিক অন্যতম। পেশীমঞ্চালনে তাহার 

স্ালক শ্রীযুক্ত. অপরিসীম দক্ষতা বিখ্যাত ব্যায়ামবীর ওয়াল্টার 
বিজয় কুমার মল্লিক চিত্তন্কে স্তম্ভিত করিয়াছিল। তিনি বিস্মিত 

হইয়া বলিযাছিলেন, “৬০ 87 &, 1019010 

1015019-0010001197-5600110 €0 1001)6 11) 11019” | বিশ্ব-বিজয়ী 

পেশী-সঞ্চালক সাইমন্ জেবিওকে। বিজয়ের নিকট পরাভব মানিয়া- 

ছিলেন। জাম্মানীর স্থবিখ্যাত মল্প স্কিপ্সি হাতের শক্তি-পরীক্ষায় 
বিজয় বাবুকে পরাজিত করিতে পারেন নাই-নিজেই পরাজিত 

হইগ়াছিলেন। বীর বিজয় শুধু বাঙ্গালায় নহে__-ভারতেও অপ্রতি- 

ছন্দী। বিজয়ের শরশয্য। কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গনে মহাবীর ভীম্মের 

শরশয্যার কথা মনে করাইয়া দেয়। সুশানিত ও স্বদীর্থ লৌহ- 
শলাকার উপর তিনি নগ্রদেহে শুইয়। থাকেন। তাহার বুকের উপর 

ছয়জন বলবান মন্রম্ত উঠে। বিজয়ের দ্রেহে কাটার অচড়টাও লাগে না! 

শুনিয়াছি, তিনি এ ভাবে শুইয়। বুকের উপর একটা অশ্ব রাখিয়া দর্শক- 

দিগকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন । 

কলিকাতার একজন বিখ্যাত মুষ্টি যোদ্ধা অল. ব্রাউন । ১৯৩৪ সালের 

৫ই মে তারিখে তাহার সহিত বাঙ্গালী মুষ্টিযোদ্ধা 
শ্রীযুক্ত জিতেশ মজুমদারের যে প্রতিযোগিতা চলে 

তাহার ফলে শ্রীযুক্ত জিতেশ বাবুহ জয়ী বলিয়া 

নিদ্ধারিত হইয়াছিলেন । (১) এই প্রতিষেগিতার ক্ষেত্র ছিল কলিকাতার 

শ্যামবাজারে ইগ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব ফিজিক্যাল কাল্চারের মন্দির। 

বনু দর্শক এই ছুই প্রতিদ্ন্বীর ছয় রাউণ্ড খেল! দেখিয়া! পুলকিত হৃইয়া- 

মুষ্টিযোদ্ধ। শ্রীযুক্ত 
জিতেশ মজুমদার 

€১) ভারতবর্ষ--জ্যেষ্ট, ১৩৪১ । 
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ছিলেন। মুষ্টিযোদ্ধ। শ্রীযুক্ত জগৎকান্ত শীল 'পার্ল সিনেমাতে,(কপিকাতায়) 
স্থবিখ্যাত পাশ্চাত্য মুষ্টিযোদ্ধা উইলি কার্টারকে পরাজিত করিয়াছিলেন 

_ মুষ্টিযোদ্ধ। রস্ কালে। তাহার নিকট হার মানিয়াছিলেন। অন্সন্ধান 

করিলে এরপ দৃষ্টান্ত যে আরও সংগৃহীত হইতে পারে তাহাতে আমার 

সন্দেহ নাই। 

কিছুদিন পূর্বে লাহোবে নিখিল ভারত অলিম্পিক্ খেলায় ইউ-পির 

শ্রীযুক্ত রামছুলারাব সঙ্গে বাঙ্গালার মল্প শ্রীযুক্ত জি ঘোষের যে মন্লযুদ্ধ 
হইয়াছিল তাহাতে বাঙ্গালার জয় ঘোষিত হইয়াছিল বলিয়া জান! 

যায়। কুত্তি, লাঠিখেলা, যুযৃত্স্থ, মুগ্তব ভাজা! প্রত্তৃতি বহুদিন পরে 

আনার বাঙ্গালায় নবীনভাবে এবং নববেশে দেখা দিয়াছে । মধ্যে মধ্যে 

দেখিতে পাই বঙ্গ-বালকেব ন্যায় বঙ্গ-বালিকাবাও লাঠি, তরবারি ও 
ছোরার খেলা এমন কৌশল আধন্ত করিয়াছেন যে, তাহাদের খেল! 

দেখিষা দর্শকগণ মুগ্ধ হইয়া যায়। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র নাথ বস্গ, শ্রীযুক্ত 

আইরন্য্যান শ্য।মন্ন্দর গোস্বামী, নীলমণি দাস, রামকৃষ্ণ চক্রব্ভী প্রভৃতি 
এই সকল ক্রীড়ার প্যাচগুলি শিখাইবার জন্য চিত্রস্থলিত প্রবন্ধ ও 

গ্রন্থ'দি রচনায় নিযুক্ত হইঘাছেন। ভালর এতটুকুও ভাল এবং স্বল্পমপ্যস্ত 

ধশ্মন্য ভ্রায়তে মহতোভয়াৎ। 

বঙ্গকন্যা ও বঙ্গসন্তান যে দুর্গম ও স্বদীর্ঘ পার্বত্য পথে অকুতোভয়ে 
ভ্রমণ করিয়! বাঙ্গালীব মৌন-বিক্রমের নানা পরিচন্প প্রদান করিযাঁছেন, 

টা তাহা স্থানান্তরে বলিয়াছি। ভ্রমণ-প্রতিযোগিতায় 

ভ্রমণপ্রতিযোগিতায় বঙ্গসন্তানের কৃতিত্বের এক্টামাত্র উদাহরণ দিতেছি । 

বীর বাঙ্গালী যুবক শ্্রীমান্ বাশরীমোহন মুখোপাধ্যায়ের বয়স 
যখন মাত্র অষ্টাদশ বৎসর সেই সময়েই তিনি ধাবন, সন্তরণ, ভ্রমণ 

প্রভৃতি নানা বীরজনোচিত ক্রীড়ায় পারদর্শী হইয়া বাঙ্গালীর মুখ উজ্জল 
করিয়াছিলেন। সে আজ দশ বৎসরের কথা--কাশীধাম হইতে 
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মির্জা পুর * পর্য্যন্ত ৪৫ £ মাইল পথ ভ্রমণের একটা প্রতিযোগিতা হয়। 

বোম্ব'ইয়ের স্ুুবিখ্যাত ভ্রমণ-বীর হাউলেট্ পূর্ব ছুই বৎদরেই এই 

প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করিযাছিলেন। এবারও প্রথম 

হইতে পারিলেই চ্যাম্পিয়নসিপ্ তীহারই হইত! 

এই বৎসরের প্রতিযোগিতায় বোম্বাইয়ের হাউলেট্, মান্দ্রাজের 

সুপ্রসিদ্ধ ম্যাক্ফার্লন্, পাটনার হ্ান্লে, রাণীগঞ্জের বল্ প্রভৃতি ভাবত- 

বিখ্যাত ভ্রমণপট্র বীরগণ যোগ দিয়াছিলেন ! কাশীনরেশ মহারাজ সারু 
প্রভৃনারায়ণ লিং বাহাদছুবের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়। বঙ্গ-বাঁলক 

বাশরীমোহন প্রতিদন্দ্র'দিগকে পরাজিত করিবার জন্য যাত্রা করিলেন 

এবং ৭ ঘণ্ট। ৮ মিনিটে, দীর্ঘ ৪৫ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া সকলের 

জযধবনিব মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিলেন । হাউলেট্ চ্যাম্পিয়নসিপ, 

হইতে বঞ্চিত হইলেন । 

৪ ঘণ্টা ৩০ মিনিট ২ সেকেণ্ডে ৩০ মাইল পথ অতিক্রম করাই 

ছিল জগতের বেকর্ড। ১৯২৬ সালের নভেম্বর মাসে যুবক বাঁশরী- 
মোহন সেই রেকর্ডকে ভঙ্গ কবিয়! কলিকাতা হইতে মগরা পত্যস্ত 

৩০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়াছিলেন নর্থ ষ্টাফোর্ড গোরাদলের 

বিখ্যাত ভ্রমণবীর রিগবি, ঘিনি এতদিন ভারতের অন্যান্য ভ্রমণবীর- 
দিগকে পরাজিত করিয়া ভ্রমণে আদ্ঘত্রীয় বলিয়াই রেকর্ড স্থাপন 

করিয়াছিলেন, যুক্তপ্রদেশের স্বিখ্যাত ভ্রমণকারী পুরুষোত্তম দাস, 

ইষ্ট ইত্ডিয়ান রেলওয়ের কম্মচারী বিচার্ প্রভৃতি অনেকেই এই ৩০ 
মাইল প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়াছিলেন এবং বাশরীমোহনের নিকট 

পরাজিত হইয়াছিলেন ৷ বর্ধমান হইতে কলিকাতা পধ্যন্ত ৭৮ মাইল 

পথ সর্বাগ্রে ভ্রমণ করিয়া বাঁশরীমোহন, পৃর্থীপধ্যটক ষ্টেপল্টন্ এবং 

ভ্রমণবীর আসাদ আলিকে ( দিলী ) পরাজিত কবেন! (১) 
শেপ 

(১9 মানসী ও মর্সবাণী__-পৌষ ১৩৩৩ । 



৫৩৮ বাঙ্গালীর বল 

সম্তরণে, ভ্রমণে, মল্পক্রীড়ায় ও অন্তান্য ব্যায়ামে জয়মাল্য অঞ্জন 

করিয়! বঙ্গের যুবকগণ কিরূপে বঙ্গজননীর চরণপ্রান্তে মৃক-অর্ধ্য অর্পণ, 

করিতেছেন তাহার কাহিনী সঙ্কলিত হইতে পারিলে যে একখানি 

মনোহর গ্রন্থ রচিত হয় তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই । 

১৩৩৪ সালে বোম্বাই নগরে একটা “হাটা-প্রতিযোগিত।” হইয়াছিল। 

যাত্রাপথ ছিল, ১০০ মাইল । বঙ্গযুবক বাশরীমোহন মুখোপাধ্যায় ২০ 

ঘণ্টায় উক্ত পথ অতিক্রম করিয়া তাহার প্রতিযোগী কাওয়াস্জী 

(বোম্বাই ) ও পামার (সিলোন )কে পরাজিত করিয়াছিলেন । 

প্রকাশ যে, বাশরীমোহন জব্বলপুরেও এইরূপ একটা প্রতিযোগিতার 

প্রথম হইয়াছিলেন। (১) 

কুক্ষণে বলিব না__-ফল দেখিয়া বলিব এক শুভক্ষণে বোটানিক্যাল 

গাডেনের নিকটে কয়েকটা বঙ্গযুবক গঙ্গাগর্ভে জীবন দান কবিয়াছিলেন ! 

তাহাদের জলে ডুবিয়া মৃত্যু বাঙ্গালাদেশে যে তীব্র 

আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছিল তাহারই ফলে সম্ভরণ 

শিক্ষার দিকে লোকের ঝৌক পড়িল। এখন শুধু বালক নহে, বালিকারাও 

সম্তরণপটুতা শিক্ষা করিতেছে । এখন স্থির জলে দীর্ঘকাল ধরিয়া 

সন্ভরণে- নদীতে সুদীর্ঘ পথ সম্ভবণে এবং হস্তপদ শৃঙ্খলিত করিয়া প্রায় 

তিন দ্রিন তিন রাত্রি যাবৎ অবিরাম সন্ভরণে বাঙ্গালীর কৃতিত্ব জগতে 

বরেণ্য হইয়া উঠিযাছে। সন্ভবণবীর প্রফুল্লকুমার ঘোষের নাম এ কালে 

কেনা জানে? তাহারই অদম্য চেষ্টায় আসামে, বন্মায়, উত্তরবঙ্গে, 

পূর্ব্ববঙ্গে এবং উড়িষ্যায় সন্থরণ-শিক্ষার সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 

প্রফুল্লকুমার হশুপদবদ্ধ অবস্থায় দীর্ঘ সময় সাতার দিয়া বিশ্বে যে 

গ্যাতি অঞ্জন করিয়াছিলেন, তাহাকে ক্ষুগ্র করিয়া বাঙ্গালার প্রবাপা 

সম্তরণে বাঙ্গালী 

(১) প্রবানী, মাঘ--১৩৩৪ । 



মৌন-বিক্রন ৫৩৯ 
১ পি লা ছি তা সসি তিস্টি লী তীদছি লস তি ৯৮৫৯ এসি তাসিলিা ৮৯, 2% 0 সখ পি এ পিটিসি তীর দাস পাস লীসমিতি 

সাতার রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় লাহোরে « আরও । বেশী স সময় সাতার 

দ্রিয়াছিলেন। ররবীন্দ্রের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া প্রফুল্নকুমার 

১৯৩৬ সালের জুলাই মাসে শৃঙ্খলিত হইগা সাতার দিতে আরম 

করিলেন এবং ৭১ ঘণ্টা তেরো মিনিট সাতার দিয় তীরে উঠিলেন। 

রবীন্দ্রনাথও বাঙ্গালীর পৃজাহ, প্রফুল্লকুমারও তাহাই । ইংলগ্ডের প্রনিদ্ধ 

সম্তরণবীর সির্্কোর এবং আমেরিকার কয়েকজন সুদক্ষ সীতার 

পরমানন্দে প্রফুল্লকুমীরকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন । কয়েকদিন পূর্বের 

'অমুতবাজার পত্রিকায়? দেখিয়াছি যে, ইংলিশ চ্যানাল সাতার দিয়া পার 

হইবার জন্য প্রফুল্লকুমার বিলাতে যাত্রা করিয়াছেন। ( অমৃতবাজার 

পত্রিকা--১৫।৮/৩৮ )। 

১৯৩৬ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর রবীন্দ্রনাথ শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া ৭২ ঘণ্ট। 

২৫ মিনিট অবিশ্রান্ত সাতার দিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ শৃঙ্খলিত 

অবস্থায় ৮” ঘণ্টা ১২ মিনিট অবিরাম সাতার দিয়! যে দিন পৃথিবীর 

রেকড ভঙ্গ করিলেন, সে দিন কোন্ বাঙ্গালীর “হৃদয় হর্ষে ও গর্বে 

আন্দোলিত হইয়। উঠে নাই! ইহার পূর্ধে পৃথিবীর রেকর্ড ছিল 

৮৭ ঘণ্ট। ১০ মিমিট। পেদ্রো কন্ডিয়স্ সেই গৌরবের অধি- 

কারী। রবীন্দ্রনাথ কন্[ভয়সের রেকড ভঙ্গ করিয়া ৮৮ ঘণ্টা ১২ 

মিনিট সাতার দিয়াছিলেন! এই রবীন্দ্রনাথই ১৯৩২ সালে আর 

একবার পৃথিবীর রেকঙ ভার্গিয়াছিলেন! ১৯১৭ সালে তিনি 

আরবসাগরে ১২২ ঘণ্টা অবিরাম সাতার দিয়। বোম্বাইয়ের দর্শকদিগকে 

চমতকৃত করিয়াছিলেন । আবার ১৯২৭ সালে এলিফেন্ট! হইতে ইউরান৷ 

পধান্ত আরবসাগরে ৩৪ মাইল পথ তিনি সীতার দিয়া গিয়াছিলেন 

১৯২৯ সালে শৃঙ্খলিত রবীন্দ্রনাথ এলাহাবাদের দুর্গ হইতে মণ্ডার রোড 

পর্য)স্ত ২৫ মাইল ৪২ ঘণ্টায় সাতার দিয়া অতিক্রম করিয়াছিলেন ! 

মৃত্যুর গোস্বামী, বীরেন্দ্রনাথ বন্থ, মাত্র ষোড়শবর্ধীয় আশুতোষ দত, 



৫৪০ বাঙ্গালীর বল 
তা যি উতলা তাস সি সি হলি পাটি পাস ৬4৯ /৮-৯ প৯্ ৯ লে্টিতী সি সিসি সি লস তি পাসি লো পাক্ছি উল িপি 

মদন নিত, প্রভৃতি উদীয়মান ভিজা সন্তরণে যেরূপ 1 কৃতি 

দেখাইতেছেন তাহাতে তীহারাও যে অচিরেই রধীব্রনাথের সমকক্ষ 

হইবেন এমন আশা করা যাইতে পারে। রবীন্দ্রনাথ যেমন জলে 
ভাসিতে ভাসিতে কখনও বা তন্ত্রাচ্ছন্ন হন, কখনও বা একেবারে ঘৃমাইর। 

পড়েন--জলমগ্ন হন ন|।--আঁশা করি তাহার শিষ্তেরাও সে বিদ্যা 

অজ্জন করিবে । (১) 
৮ টিটি ২2 ২ এপি ০ 
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মৌন-বিক্রম ৫৪১ 
পিপি পদ এ ৯ পাটি তাস তৌঁছি পা শা পরত সিশিসটিল সিল সপ শা সিসি পাছত» পি পা এস্্বিরিকরলি উজ রসি তা 

শ্রীযু মতিন্াল দা মহাশয়ের বযল ৪৮ বৎসর । ১৩৩৬ » বঙ্গাবের 
২১ আশ্বিন তিনি গোলদীঘিতে একাদিক্রমে ৪৫ ঘণ্ট। সাতার দিয়া 

একটি নৃতন রেকর্ড স্থাপন করিয়াছিলেন । তাহার পুর্বে এই বয়সে 
আর কেহ এত অধিক কাল সাতাব দিতে পারেন নাই । ১৯৩৪ 

সালে হন্তপদ-বদ্ধ অবস্থায় তিনি অতি দীর্ঘ সময় অবিরাম সাতার 

পিয়া সমস্ত জগংকে বিস্ময়ে পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন। তাহার এই 

অভূতপূর্ব বেকর্ডকে লক্ষৌএব রবান্ চাটাজ্জশী ৪৫ মানট বেশী 

সমঘ সাতার দিয়া ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন। গত ১৮ই সেপেটম্বর 

(১৯৩৭) সম্ভরণবীর মতিলাল হত্তপদ-বদ্ধ অবস্থায় সকাল টা 

৩৭ মিনিটের সময় কলেজ স্কোয়ারের পুকুরে সম্ভরণ করিতে আরম্ত 

করেন এবং ১৪খে সেপ্টেম্বর ৫ট| ২৩ মিনিটের সময় রবকীনবাবুর 

রেকর্ডকে ভঙ্গ করিয়া পরদিন পধ্যস্ত অনায়াসে সাতার দিয়াছিলেন ! 

বর্তমানে বাঙ্গালী সাতারুর এই রেকর্ড পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ । (১) 

দুই হাতে পুলিশের হাতকড়ি এবং পা ছুইখানি দৃঢরূপে বদ্ধ এই অবস্থায় 

অল্পবয়স্ক বালক জ্ঞানরঞ্ুন সাহা জঙ্গীপুর রোড হইতে গোরাবাজার ঘাট 

(বহরমপুব)) পর্যন্ত ৪৫ মাইল পথ অবলীলায় সম্তরণ করিয়। সম্তরণ- 

প্রতিযোগিতায় রবীন্ চ্যাটাজঙ্জিকেও পরাজিত করিয়াছিল! রবান্ 
চ্যাটাঙ্জি এই অবস্থায় ২৫ মাইল পধ্যন্ত সাতার দিয়াছিলেন বলিয়। 

জানা যায়। (২) 
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“এ বৎসর (১৩৪২ বঙ্গাব্দ) নিখিল ভারতীয় মৃহিলাগণের সমন্তরণ 

প্রতিযোগিতায় যে ত্রয়োদশবর্ষীয়া বাঙ্গালী বালিকাটি “অলিম্পিক 

চ্যাম্পিয়নসিপ” লাভ কবিয়াছেন, তাহার নাম 
কুমাবী বাণী থোষ। তিনি অতি অল্প বয়স হইতেই 

ছোবা ও লাঠি খেলা দেখাইয়। সকলকে মুগ্ধ 
করিতেন এবং ১৯৩২ খুষ্টাব্ধে প্রথম সন্তরণ-প্রতিযোগিতায় যোগদান 

সম্তরণ পটু বাঙ্গালী 
বালিকা 

করিয়। য্» স্থান অধিকার কবিয়াছলেন। পর বৎসর হইতে তিনি 

মহিলাদের সকল সন্তরণ-প্রতিঘোগিতাতেই প্রথম স্থান অধিকার 

করিতেছেন এবং ইংরাজ ও এংলোইগ্ডিযান মহলা-সন্তবণক।বিণীদিগকে 

অনায়াসে পরাজিত করিতেছেন । পুরুম সম্ভবণকারীদিগেব সহিতও 

তিনি বহু প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং গঙ্গাবক্ষে সাত 

মাইল সন্তরণ-প্রতিধোগিতায় ১৭ জন বয়োজোষ্ঠ পুরুষকে তিনি পশ্চাতে 
রাখিয়া আসিয়্াছিলেন 1” (১) 

নিখিল ভারত অলিম্পিক চ্যাম্পিয়নসিপ্ মাত্র ৪1৫ বৎসরের 

প্রতিষ্ঠান । ইহার মধো তিন বংসরই বাঙ্গালী এই চ্যাম্পিয়ান্নিপ, 

ওয়াটার পোলো ও লাভ করিরাছে। বাঞ্জালাব যুবকগণ শুধু নয়_বঙ্গের 

ডাইহিং বালিকারাও এখন এই চ্যাম্পিয়ন্সিপের জন্য 

নারী-চ্যাম্পিয়নসিপ্ প্রতিযোগিতায় নিজেদের শক্তিব পরিচয় দিতে 

আরম্ভ করিয়াছেন। ইহদের মধ্যে শ্রীমতী বাণী ঘোষের নাম সবিশেষ 

উল্লেখযোগ্য । ডাইভিং ক্রীড়া'য় শ্রীযুক্ত আশু দত্ত প্রতিথযশা ডাইভার 
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(১) ভারতবর্ষ--মাঁঘ, ১৩৪২ | 



মৌন-বিক্রম ৫৪৩. 

মিষ্টার লেবলগ্ুকে পরাজিত করিয়া বাঙ্গালার জন্য জয়মাল্য 

করিয়াছেন। ওয়াটার-পোলো। খেলায় ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, 

বাঙ্গালী ভারতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । পাঞ্জাব এই ক্রীড়াঘ বাঙ্গালীর 

নিকট ১৩-১ গোলে পবাজিত হইযাছে। বিশেষজ্ঞগণ এমনও 

বলিতেছেন যে, বাঙ্গালার ওয়াটার-পোলে। ক্রীডাব কলা-কৌশল 

হাঙ্ষেরির উচ্চতম ক্রীডা-কৌশল অপেক্ষাও উন্নত ধরণের । ( ভারতবর্ষ 

_ অগ্রহায়ণ, ১৩৪২ ) 

বাঙ্গালার যুবকদিগের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে মধ্যে মধ্যে বিভিন্ন স্কুল ও 

কলেজ হইতে যে সকল রিপোর্ট প্রকাশিত হুয় তাহ। পাঠ করিলে সত্য- 

সত্যই হতাশ হইতে হয়। মনে হয়পুথিগত 
চাই অথও ব্রহ্মগর্যা_ 

হবে দেহে বল আদিবে বিদ্যার আলোচনাকে কিছুদিন আপন পথ বাছিয়। 

লইবার জন্য ছডিয়। দিযা, যাহাতে সবল দেহ, তীব্র 

আত্মপ্রত্যর ও ব্রহ্গচধ্যের শিক্ষাকেই অগ্রণী কব! যায়, বাঙ্গালী-জাতির 

মঙ্গলের জন্য সেই চেষ্টাই বিশেষভাবে করা কর্তব্য। দেহচচ্চায় 

সর্বাপেক্ষা বেশী প্রযোজন এই ব্রহ্ষচয্যের ও আত্মপ্রত্যয়ের--নতুবা 

ক্ষিপ্রকারিতা, তীক্ষদৃষ্টিশক্তি, অসীম সহনশীলতা লাভ করিবার উপায় 

নাই । ম্যালেরিয়া ব| এ প্রকার অন্যান্য ব্যাধির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি 

লাভেরও উপায় নাই । বর্তমানবঙ্গের জনক-খঝষি বঙ্কিমচন্দ্র বহুদিন পূর্ব্র- 

তাহার “অনুশীলন” নামক গ্রস্থে উপদেশচ্ছলে বলিয়াছিলেন__“উনবিংশ 

শতাব্দীতে শারীরিক বল অপেক্ষা শারীরিক “শিক্ষাই? বিশেষ প্রয়োজনীয় । 

এখনকাঁর দিনে প্রথমতঃ শারীরিক বলের ও অস্থি মাংসপেশী প্রভৃতির 

পরিপুষ্টির জন্য র্যায়াম চাই । এ দেশে ডন্, কুস্তী, মুগ্ডব প্রভৃতি 

নান! প্রকার ব্যায়াম প্রচলিত ছিল ইংরাজি সভাতা শিথিতে গিয়া 

আমরা কেন এ সকল ত্যাগ করিলা, তাহা বুঝিতে পারি না। 

আমাদের বু বর্তমান দ্বি-বিপধ্যয়ের ইহা একটি উদাহরণ । দ্বিতীয়তঃ 



৫৪৪ বাঙ্গালীর বল 

০০০৩৭ সকলেরই সর্ববিধ অস্ত্রপ্রয়োগে সক্ষম হওয়! উচিত।."* *»" 

অশ্বারোহণ যেমন শারীরিক ধন্মশিক্ষা, পদক্রজে দূরগমন এবং সম্ভরণও 

তাদুশ ।-.....পদত্রজে দূরগমন আরও প্রযোজনীয়, ইহা বলাই বাহুল্য? 
মন্তম্যমাত্রের পক্ষেই ইহা নিতান্ত প্রয়োজনীয় ।*--***এই ব্যায়াম মধ্যে 

মল যুদ্ধট। ধরিয়া লইবে। ইহা বিশেষ বলকারক। আত্মরক্ষা ও 

পরে।পকারের বিশেষ অন্ুকৃপ,---- আরও চাই সহিষুততা | শীত, গ্রীষ্ম, 
ক্ষুধা, তৃষণ, শ্রান্তি সকলই মহা করিতে পারা চাই।***** প্রয়োজন 

হইলে মাটি কাটিতে পারিবে-_-ঘর বাধিতে পারিবে মোট বহিতে 

পারিবে |**০, স্লকথা, যে কম্মকার আপনার কম্ম জানে, সে যেমন 

অস্ত্রথানি তীক্ষধার ও শাণিত করিঞ্। সকল দ্রব্য ছেদনের উপযোগী 

করে, দেহকে সেইবপ একখানি শাণিত অস্ত্র করিতে হইবে--যেন 

তদ্বারা সর্বকম্ম সিদ্ধ হয়।......ইহার উপায়-__(১) ব্যয়াম, (২) শিক্ষা, 

(৩) আহাব, (৪) ইন্দ্রিয়-সংযম । চারিটাই অনুশীলন 1***--শারীরিক 

বৃত্তির সদন্ুশীলনের জন্য ইব্জিয়-সংযম যে নিতান্ত প্রয়োজনীয়, বোধ 

করি তাহ! বুঝাইতে হইবে ন|। ইন্দ্রির-সংঘম ব্যতীত শরীরের পুষ্টি নাই, 

বল নাই, ব্যায়ামের সম্তাবন1 থাকে না, শিক্ষা নিক্ষল হয়, আহ।র বুথা 

হয়, তাহা পরিপাকও হয় না।--.**ইন্দ্রিযসংঘম মানসিক বুত্তর 

অনুশীলনের অধীন ; মানসিক শক্তি ভিন্ন ইহা ঘটে না।” 

ব্যারাম ও নানা প্রকার ক্রীড়ায় প্রসিদ্ধ মোহনবাগানের বলাই 

চাটাঞ্জির নাম একালের যুবকদিগের মুখে মুখে ফিরে । কিন্তু তাহারা 

কি একটাবারও ভাবেন যে, বলাই বাবু বার বার বলির়াছেন-_ 

যদ স্বস্থ ও সবল হইতে চাও, যদি অক্ষমতার কলম্ক-কালি জাতির 

দেহ হইতে মুছিয়া লইতে চাও তবে সর্বাগ্রে মনে ও চবিত্রে 

সবল হও-_দৃঢ প্রতিজ্ঞ হও-_তামাক, পান, চুরুট ছাড়ে।-পিনেমা- 

থিয়েটারের দ্বারও মাড়াইও না! শবতুল্য যে, তাহাকে বাচাইতে হইলে 



মৌন ন-বিক্রম ৫৪8৫ 
পা সসপসসলি সঈলি অসসিতী স্পা পরী সিল লিপি স্পা সিসি উল সত সত সপিিস্সিতী তত সতী তি পাসছি বাসটি তস্সিিসি পীক্ি লী স্পীস্সতিলা শা সপ সি সতী, পাস শাস্টিপীি পাস সপিরী আসিল পাসিত এতশত সি আপস সিন তে সিল 

শব-সাধ্নার প্রয়োজন । ॥ ফুটব্গ- খেলার মাঠে লক্ষাধিক দর্শকের করতালি 

লাভ করিলেও মে পাধন-বল পাইবার সম্ভাবনা নাই। উদাহরণ প্বরূপ 

বলিতে চাই-_বক্সিং খেলিতে হইলে চাই চক্ষুব প্রখব দৃষ্টি, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা 
আত্মশক্তিতে অসীম বিশ্বাস, তৎপরতা ও ধৈধা । লাঠি, অসি, তরবারি 

বা যুতৃতস্থতেও তাহ।ই চাই । যাহার নিঞ্জেদের হান্কা! করিয়া গড়িয়া 

তুলিতেছে, ব্রদ্ষচ্ধাহীন যাহারা--তাহারা এই সকল ছুল্পভ এক্ি কোথায় 

পাইবে ? জগংকান্ত শীলযে কলিকাতার পাল-নিনেমাতে ১৯২৮ নালে 

বিশ্ববিজয়ী মুষ্টিযোদ্ধা উইলি-কার্ট।রকে পবাজিত করিয়াছি,লন-_মুষ্টি- 

যোদ্ধা! প্রসিদ্ধ রস্কালেণ যে তাহার নিকট হাব মানিয়াছিলেন (১৯৩০) 

_-১৯২৬ সালে ভবানীপুব “কিং কাতণিভ্যালে, বলাই বাবু যে ভারত- 

প্রসিদ্ধ মুষ্টিষোদ্ধা সার্জেন্ট ডে-কে পরাভূত করিয়াছিলেন__তাহাঁর 

অন্তনিহিত কারণ তাহাদের ব্রদ্ষচর্ধা-সম্ভৃত শক্তি। সেই মহেন্্রনাথ 
দ্রাস-মজুমদার--িনি একদিন ভূবনবিখ্াাত এবেল্ নাহেবের গ্র্ট 

ইষ্টার্ণ-স'্ক,সের, প্রধান খেলোরাড় ছিলেন_যিনি হেলায় ১৬২ মণ 
ওজনের লোহার রোলার বুকে তুলিতেন, ভার উত্তোলনে যিনি ছিলেন 

অদ্বিতীয়--একমণ ওজনেব লৌহ-গোলক অনায়াসে যাহার চিবুকের 

উপর স্থান লাভ করিত--ধাহার মোটব গাড়ী থামানো ও মোটর- 

জাম্পের কথ! স্মরণ হইলে এখনও হৃংস্পন্দন স্তন্ভিত হয়__ধন্ুর্বিিদ্ঠায় 

যিনি ছিলেন সব্যসাচী-_-তিনি ছিলেন সর্ববিষয়ে অভিঃ। তাই 

দুঃখ করিয়া বলিতেন-__দেশট1 সর্বদাই ভয়ে জড়-সড়! যুবকদিগের 

সম্বন্ধে তাহার নিদ্দিষ্ট মত ছিল যে, পচিশ বৎসর বয়স পধ্যন্ত অখগুু 

্রন্ষচধ্য অবলম্বন করিয়া তাহার! যদি পরবর্তী জীবন সংযমের লঙ্গে 
অতিবাহিত করিতে পারে, তবে প্রত্যেকেই ভ!ম স্বরূপ বলশালী হইয়া 

বাঙ্গালার মুখ উজ্জ্বল করিতে পারিবে-নতুব! নহে। যদ্দি কোনও দিন 

বাঞ্জালার কোন যুবক এই গ্রন্থ পাঠ করেন তবে তাহাকে সনির্বন্ধে; 
৩৫ 
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বলি-_নান্তঃ পস্থা বিছ্যতেহ্য়নায়--তাহাপ্িগকে জীবনের অবলম্বন করিতে 

বলি সেই স্থপ্রাচীন খধিবাক্য-ব্রহ্মচধ্য প্রতিষ্ঠায়াং বীধ্যলাভঃ | 

তাহারা স্মরণ রাখিবেন যে, আয্যভারত চিরদিনই হিন্দুর্দিগকে কু 

ও বীর হইবার জন্য মেঘ-মন্ত্রে আহ্বান করিয়। আমিতেছে। ভারতের 
হঠ-যৌগ সেই আহ্বানের গভীর নিনাদ | কিন্ত ব্রঙ্গচধ্যহীন যে, তাহার 

পক্ষে হঠ-যোগের সাধনা ব। শারীর-চচ্চা মৃত্যুর আরাধনারই নামান্তর 

মাত্র। এই সঙ্গে ইহাও বিশেষভাবে বিবেচ্য যে, এ দেশের ব্যায়াম, যথ] 

_ লাঠি, কুত্তি, ডন্, বৈঠক্, অসিখেল।, মুষ্টিযুদ্ধ, মুদগব লইয়া ক্রীড়া 

গ্রভৃতিই আমাদের দ্রেশের পক্ষে সর্বদ। প্রয়োজনীয় ও বিশেষ উপযোগী । 

যখন আত্মরক্ষার ও ম্য্যাদ। রক্ষার প্রয়োজন হয় তখন ক্রিকেট্, ফুটুবল 

বা হকি কোনও কাজে আসে না_-তখন এই নিরস্ত্র দেশে প্রয়োজন হয় 

সড়কি, লাঠি, মুষ্টি, যুযৃতস্থ্, ধন্্ববাণ প্রভৃতির । সকল দিকেই-_যাহা 
আমাদের নহে-_-তাহাকেই আমরা সাদরে বরণ করিয়। লইতেছি এবং 

যাহা আমাদের খুব গৌরবের বিষয় ছিল, খুব উচ্চাঙ্গেরই ছিল, তাহাকে 

মোহবশত: অবজ্ঞার ভারে অিয়মাণ হইতে দিতেছি! পথপরিবর্তনের 

সময় কি এখনও আসে নাই? 
আজ পাশ্চাত্য ভূখণ্ড অবহিত হইয়। ভারতের সংস্কৃতি ও সাধনাকে 

মান্য করিতেছে, আজ মাফিণমহিলার অঞ্জলি অগ্রপি অর্থের অর্থ 

ট্রি ভাগীরথীতটে ভগবান শ্রীরামকষ্ণের নামে 
আদর্শ_দামী: . অভ্রভেদী পাষাণমন্দির রচিত হইয়া! ভারতের প্রতি 

বিবেকানন্দ ও স্বামী পাশ্চাত্যের শ্রদ্ধ। ও ভক্তি নিবেদন করিতেছে বটে, 
অভেদানন্দ রি 

কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী অভেদানন্দ যখন 

বেদাস্তের বাণী লইয়া! ইংলগ্ডে ও আমেরিকায় গিয়াছিলেন, তখন তাহা- 

দ্িগকে সাহাম্য করিবার জন্য কেহ ছিল না! তাহার! প্রায় নিঃসম্বল 

অবস্থায় ইউরোপে পৌঁছিয়া নান! প্রতিকূলতার মধ্যে আমেরিকায় 
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বেদান্তের বাণী, প্রচার রাবিতে আরম্ভ করিঘ়াছিলেন | এক সময়ে ভারতের 

ধর্মদূতগণ বৌদ্বধন্ম প্রচার করিতে দেশ-দেশান্তরে গমন করিয়াছিলেন, 

কিন্তু তাহারা অসহায় ও নিঃসঙ্গ ছিলেন না । তাহাদের পশ্চাতে অনুসরণ 

করিয়াছিল ভারত-সম্রাট অশোকের ও বৌদ্*-ভারতের শ্বভেচ্ছা ও 

উত্সাহ । কিন্ত ত্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী অভেদানন্দকে বল দিতে 

কি ছিল সঙ্গে? রাজপতাকা তাহাদিগকে ছায়। দান করে নাই, ভারত 

কোনও আশীষ দ্রেয় নাই, বাঙ্গালা তখন তাহাদের কোনও সন্ধান লয় 

নাই । এদিকে খধি থুষ্টের কতকগুলি পুরোহিত এবং কর্ণেল অল্কট্ প্রমুখ 

কতকগুলি থিওসফি্ট তখন তাহাদের বিরুদ্ধে উদ্যতখড়গ ছিলেন! 

সেই অবস্থায় ভারতের এই ছুই প্রদীপ্ধ হোম-শিথ। যে ভাবে আমেরিকার 

অন্তবের দুর্গ ধ্বংস করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহার গৌরব 
রাজ্য-জয়ের গৌরব অপেক্ষা কোনও অংশে হীন নহে । ইহাদের রচিত 

রথ্যায় এখন শ্রীশ্রীবামকৃষ্চ-সেবকদিগের রথ অনায়াসে চলিতে আরস্ত 

করিয়াছে । একটু চিন্তা করিলেই দেখা যায় যে, অর্থ ও বন্ধু যদিও 

তখন স্বামীজিদের সঙ্গে ছিল না কিন্তু তাহাদের সঙ্গে ছিল দুর্জয় 

সাধন-বল ও অখগু ব্রদ্ষচধ্োর বিশ্বদীপ্তকারী [কর তাহাদিগকে 

'ভরশন্য করিয়াছিল, শক্তিমান করিয়াছিল, অসীম আকর্ষণী-শক্তির 

বিপুল ভাণ্ডার দান করিয়াছিল তাহাদের কণ্ঠে বাণীর কমলাসন 

স্থাপিত করিয়াছিল । সুতরাং স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী অভেদানন্দ 

মহারাজদ্বয়কে আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়া বঙ্গ-বুবকদিগকে অগ্রপর 

ইতে হইবে, তবে তাহারা নিজেরা সবল হইয়া মৃতপ্রায় বঙগদেশে 

জীবনী সার করিতে পারিবেন । 

অধিকাংশ সময় পদব্রজে এবং অর্দাহারে বা কোন কোন দিন 

অনাহারে নগ্রপদে সমস্ত ভারতবর্ষের নানা তীর্থ পধাটন করিয়া 

কলিকাতায় আসিবামাত্রই লগুন হইতে স্বামী বিবেকানন্দের ডাক 
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আসিল । ( ১৮৯৬ খ্ুষ্টাব্দ )। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ প্রয়োজনান্রূপ 

বিশ্রামের অবকাশ পরাস্ত, না লইয়াই অমনি লগুনে গমন করিলেন) 

কম্মের আহ্বানের প্রতি এত নিষ্ঠা তাহার! বিশাল কনম্মবীর স্বামী 

অভেদানন্দ নতশিবে কর্-দেবতাকে প্রণাম করিয়া ইহকালসর্ববস্থ 

পাশ্চাত্যে বেদান্ত-প্রচারের ভার গ্রহণ করিলেন । এক বতৎনব লগ্নে 

বেদান্ত-প্রচার করিয়া যখন তিনি আমেরিকায় গেলেন তখন দেখিলেন, 

স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত বেদান্ত-মন্দিরের পাদপীঠ নডিয়া গিয়াছে! 

স্বামী অভেদানন্দের অপূর্ব ধর্মব্যাখানে ও কম্মকৌশলে আমেরিকান্দের 
হৃদয়ে আবার এক নৃতন ভাব জাগ্রত হইয়া উদ্ভিল; আমেরিকার 
“অনেক খা।তনাম। বিদ্বান ও সমৃদ্ধিশালী অধিবাসী তাহার শিশ্তত্ব গ্রহণ 
কবিলেন |” অল্পদিনের মধ্যেই ক্যানাডা, আলাস্কা, মেক্সিকে। প্রভৃতি 

নান স্থানে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজেব অত্যুজ্জল মনীষার পরিচয় 
প্রকাশিত হইয়া পড়িল। এইভাবে একান্ত নিষ্টার সহিত কাধ্য করিয়া 

স্বামীজ জীবনের স্থদীর্থ ২৫ বৎসর পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে কাটাইয়াছিলেন 

বলিয়াই আজ বাঙ্গাল। দেশে জনলাধাবণের নিকট তিনি তত স্তপবিচিত 

হইবার স্থযোগ পান নাই । শুনিলে বিস্মিত হইতে হয় যে, এক মট্- 

মেমোরিয়াল তলেই তিনি ছয় মাসে নব্বইটা বক্তৃতা দিয়াছিলেন 

তাহার চেষ্টাতেই সর্বপ্রথমে আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে শ্রীগীতা 

অধ্যাপনার কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল। তিনিই ছিলেন সেই চতৃষ্পাঠীর 
প্রথম আচার্য । নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন, বোষ্টন্, মিল্ফোর্ড, নিউটন- 
হাইল্যাণ্ড, সালেম্, মণ্টক্লেয়ার, ইলিয়ট্, গ্রীণএকার প্রভৃতি বহুস্থানে 

লোকে স্বামীজির জ্ঞানগর্ভ ও স্থললিত বক্তৃতা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াচিল। 

তিনি নিউইয়র্ক শহরে বেদাস্ত সমিতি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । 

অর্থাভাবে ত্বাহার সকল বক্তা ধর্মসাহিত্যের সেই সকল অমূল্য 

সম্পদ্রাশি আজিও মুদ্রিত হইতে পারে নাই! ত্বামী বিবেকানন্দ 
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মহারাজ দ্বিতীয়বার আমেরিকায় গমন করিয়া! ( ১৮৯৭ খৃষ্টাব্ধ ) এই সব 

দেখিয়! বিমুগ্ধচিত্তে বলিয়াছিলেন-_“নিউইয়র্কের কুদ্দ্বারে আমি তিনবার 

করাথাত করিয়াছি, কিন্তু সে দ্বার তখন খোলে নাই । তুমি যে এখানে 

'বেদান্তকে স্থায়ী বাসভূমি দিতে পারিয়াছ, ইহাতে আমার আনন্দ আর 
ধরে না। আজই প্রথমে আমি নিউইয়র্কে আমাদের নিজের একটা 

আশ্রম পাইলাম 1” স্বামী বিবেকানন্দ যখন অর্থ ও থাছ্যের অভাবে 

আমেরিকায় মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন, খিওসকিষ্ট কর্ণেল অল্কট্ তখন 

বলিয়াছিলেন--“বেশ হয়েছে--1,56 07৩ 4০95 5087৮৮-_কুকুরটাকে 

অনাহারে মর্তে দাও! একটা কাণা-কড়িও কেউ দিও না তাকে 

সাহায্য করতে” আজ আর সে ভাবও নাই__সে দিনও নাই। 

কিসেব বলে এইরূপ অঘটন ঘটিয়ে ? দুজ্জয় তপঃসাধনের এবং অথগ্ 

ব্রন্মচধ্োর | 

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ ২৫ বত্সর পাশ্চাত্যে কাটাইয়। যখন 

€ ১৯২১ খৃষ্টাব্ধ ) জাপান, চীন, ফিলিপাইন্, সিঙ্গাপুর, কোয়ালা-লাম্পুর 

ও রেঙ্গুন শহরে বেদান্ত প্রচার করিয়! বাঙ্গালা দেশে ফিরিয়া আদিলেন, 

তখন তাহার সম্বদ্ধনার জন্ত কলিকাতা টাউন হলে যে বিরাট সভা 

হইয়াছিল, সেই সভায় বাঙ্গালার তরুণদিগকে সম্বোধন করিয়া তিনি 

বলিদাছিলেন__খুব উচ্চ হওয়া চাই আমাদের আদর্শ। আত্মার 
মুক্তি-_সে মুক্তি পাইতে হইলে কি করা চাই আমাদের? আমাদের 

ব্রন্গচারী-জীবন যাপন করিতে হইবে-হইতে হইবে সত্যবাদী-_ 

নৈতিক চরিত্রকে করিতে হইবে সর্ধাঙ্গ হুন্দর--জীবন-যাত্রাকে চালাইতে 

হইবে শুচিতার, পথে, কামশৃন্ততার পথে, ত্যাগের পথে । প্রতিবেশী 
ভ্রাতাদের জন্যই আমাদের বৰাচিতে হইবে-__সমবেদনা ও সহানুভূতির 

সাধন। করিতে হইবে তাহাদেরই জন্য ।---...হে কলিকাতার তরুণদ্ল ! 

আমি তোমাদের কাছে এই নিবেদন করি যে, তোমর! সত্যকার ব্রহ্মচারী 
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শাসিত সা সি সস 

হও। ঘদি গৌরবের জয়মাল্য চাও, যদি তোমাদের মাতৃভূমিকে রক্ষা 

করিতে চাও, যদি তোমাদের জাতিকে বাচাইতে চাও-_-তবে শক্তিকে 

সঞ্চয় কর, নষ্ট করিও না__সত্যবাদী ও, চরিত্রে শুদ্ধ হও-_ইন্ডরিয়াসন্ভিঃ 

যেন না থাকে তোমাদের-_ছুনীতি যেন সঙ্কীর্ণ ন। করে তোমাদের |৮ 

বঙ্গের তরুণগণ নানা ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিযাও এখন বাঙ্গালার 

জাতীয়-কলম্ক দূর করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছেন বলিয়। আজ 
হুতাশনতুল্য তেজন্বী, ভগবান্ শ্রীরামকুষ্ণের সর্বশেষ জীবিত মন্ত্র-শিত্য, 
ব্্মবিৎ পরিব্রাজকাচাধ্য স্বামী অভেদানন্দের মহত্বাণী তাহাদের সম্মুখে 

উপস্থিত করিতেছি । 

বাঙ্গাল'দের মধ্যে কেহ কেহ ছুরারোহ এবং দুর্গম গিরিপথ অতিক্রম 
করিয়া, কোথাও বা পথ-হীন পথে অগ্রসন্র হইয়। যমুনোত্তরী এবং গঙ্গো ন্তরী 

হিমালয় পর্যটনে গিয়াছেন। কেহ ব|। তিব্বত, মানস-সবোবর এবং 
বঙ্গনারী কৈলাসও দর্শন করিয়াছেন । গ্রত্তি বংসরই কষ্টকর 

গিরিপথে বঙ্গনারী অনায়সে শ্রীধাম কেদার-বদরী গমন করিয়। দ্রেব- 

দর্শনে কৃতার্থ হইতেছেন। তীহাদের ভ্রমণ-কাহিনী নানা পুস্তকে ও 

পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে । কিন্তু অতিশয় ছুর্গম মানস-কৈলাস তীর্থে বঙ্গ- 
মহিলার গমন একটি পরম বিন্ময়কর ব্যাপার ! বাঙ্গালী বে কি ধাতুতে 
গঠিত, উহা! তাহারই পরিচয় দেয়! সেই ছুর্গম পথে আস্কোট হইতে 
৫০ মাইল উত্তরে ভীষণ নির্পানী পডাও। উহা! দৈর্ঘ্যে প্রায় ১৩ মাইল। 
পথে একবিন্দুও বারি নাই । এমন খাড়া পথ যে, মধ্যে মধ্যে পাহাডের 
গায়ে মিড়ি কাট! আছে! সেই মকল সোপান বহিয়। প্রতি পদক্ষেপে 
উর্ধে উঠিতে হয়। উঠিতে উঠিতে শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়, যাত্রীর মাথা 
ঘুরিয়া যায়__পর্ধবত-পীড়া আরম্ভ হয়! তাহার পর সেই ভীষণ লিপু লেক্ 
গিরিবন্ম! কুয়াসায় চারিদ্রিক সমাচ্ছন্স-_তাহার উপর বরফের উপর 
দিয়া পথ! সে পথেরও রেখা পধ্যন্ত নাই! “ভারবাহী ছাগল- 
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ভেড়ার দল বাণিজ্যের দ্রব্যসস্তার লইয়া বরফের উপর দিয়। যে স্থান 

দিয়! গিয়াছে, সেই রেখাতেই মান্ুষ-চলাচলের পথ পড়িম়্াছে ।..-রেখা 

ছাড়া অপর দির দরিয়া যাইলে বিপদের সম্ভাবন।। বরফে চলিবার ' 

আগে মাল-বোঝাই ঘোড়াগুলিকে আগাইয়।৷ দ্রিতে লাগিলাম। কিন্ত 

খোড়ার পা বরফে ডুবিয়া যাইতে লাগিল ।*-*-..আমাদেরও পা৷ বরফে 

ডুবিয়৷ যাইতে লাগিল । বহুক্ষণ চেষ্টার পর আমর। শক্ত বরফে আসিয়া 

পৌছিলাম। ক্রমে অত্যন্ত ঠাণ্ডায় ও বৃষ্টিতে এবং বরফে আমাদের 

সর্বাঙ্গ অসাড় হইয়া যাইতে লাগিল ! বেল! প্রায় ১২ টার সময় লিপু- 

পাসের উচ্চ শিখরে উঠিলাম।-***-*লিপুলেক পাস সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে 

প্রায় ২৬০০০ ফিট উচ্চ । এতক্ষণ কেবল বরফের চড়াই উঠিতেছিলাম । 

এইবারে আমাদের উত্রাই করিতে হইবে । নামিবার সময় পড়িয়া 

যাইবার সম্ভাবনা । আমরা শনৈঃ শনৈঃ বরফ হইতে নামিতে 

লাগিলাম। অত্যন্ত ঠাণ্ডায় শ্বাস-রোধ হইয়া আসিতে লাগিল । অল্পদৃর 

যাইতে ন। ঘাইতেই হাপাইতে হইল!” 

যেদিন “ভারতবর্ষে” বঙ্গ নারীর হিমালয়-বিজয়ের এই কাহিনী পাঠ 

করিয়াছিলাম ( ১৩৩৮--শ্রাবণ ), সেদিন মনে হইয়াছিল আমাদের ম। 

সত্য সত্যই দশ-প্রহরণ-ধারিণী! বঙ্গনারীর এই মৌন-বিক্রম পৃথিবীর 
যে-কোন দেশের ইতিহাসে স্থানলাভের যোগ্য । 

এই প্রসঙ্গে বলিতে চাই, ১৩৪২ সালের শ্রাবণের “ভারতবর্ষ” 

পত্রিকায় একটি গল্প পড়িয়াছিলাম,__অনন্ত এবং বীরেন নামক দুইটি 

বঙ্গযুবক আত্মগোপন করিয়া ভন্-সোম্বণ ও ডাক্তার 

 লিম্উনের সহিত গৌরী-শঙ্কর ব| রাধানাথ-শৃঙ্গের 
পথে একুশ সহম্ম ফিট আরোহণ করেন। শেষে 

ভন্-সোম্রণ অস্থস্থ হইয়া পড়েন এবং ক্যাম্পে রহিয়া যান। অনস্ত 

ও বীরেন বাঙ্গালী জাতির মান রক্ষা! করিবার জন্য ৪ জন কুলীর 

গৌরী-শঙ্কর ব! 

রাধানাথ-শৃঙ্ 
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সহিত আরও কিছুদূর অগ্রসর হইমা চির-তুষারের মধ্যে চিরনি্রায় 
অভিভূত ২,ন। জানি না কোন দিন বাঙ্গালীর এই কল্পনা সত্যে 

পরিণত হইবে কি না। 

ভূৃপৃষ্ঠ হইতে গৌরী-শঙ্কর ব| এভারেষ্ট ২৯০০২ ফিট উচ্চ। যাহারা এ 

পধ্যন্ত ওই শৃঙ্গে পদত্রজে যাত্র। করিয়াছেন তাহারা কেহই কৃতকাধ্য হইতে 

পারেন নাই! একটা-না-একট। বিদ্ব ঘটায় সঙ্গীদের কয়েকজনকে 

তুষারক্ষেত্রে সমাহিত করিয়া গৌরী-শস্কর অভিষানকারীরা ফিরিয়' 

আসিয়াছেন! তবুও অভিযানের বিরম নাই! বাঙ্গালী কি কখনও 
এইরূপ ছুঃদহ বীধ্যের পরিচয় দিবার জন্য অগ্রসর হইবে না? 

ধাহার নামে পৃথিবীর গৌরব গৌরী-শঙ্করের নাম হইয়াছে 

“এভারেষ্ট”_তিনি কখনও উহা! আবিষ্কারও করেন নাই এবং সম্ভবতঃ 

চক্ষেও দেখেন নাই! তিনি ছিলেন কর্ণেল্ স্তর জন্ এভারেষ্ট-_ 
ভারতের সার্ভেরর জেনারেল। এভারেষ্ট খন বিলাতে ছিলেন তখন 

সার্ভেয়ার জেনারেল আফিসের প্রথমে একজন ত্রিশ টাকা বেতনের 

কম্মচারী (পরে জরীপ বিভাগের কম্পিউটিং ডিপার্টমেন্টের প্রধান 

কর্মচারী ) কলিকাতা জোড়ানাকোনিবাসী শ্রীযুক্ত রাধানাথ সিকদার 

বহু গবেষণার এবং ছুরারোহ ও ছুর্গম হিমালয়ে বনু পধ্যটনের পর 
১৮৫২ থুষ্টাব্বে গৌরী-শঙ্কর গিরিশিখব আবিষ্কার করিয়াছিলেন ! 

শ্যাযমত আবিষ্কারের এই গৌরব সেই বাঙ্গালী-কর্্মচারী রাধানাথের-_ 

এভারেষ্ট সাহেবের নহে, এবং গৌরী-শক্করের নাম হওয়া উচিত 

রাধানাথ শূঙ্গ__-এভারেষ্ট শৃঙ্গ নহে 1 (১) 

(১) ইহ1 আনন্দের বিষয় যে, এতদিন পর একউন কুতবিছ্য বাঙ্গালী আচাধ্য 

কৈলা-শৃঙ্গের নামকরণ সম্বন্ধে বোন্বাই-এর 'ইগডয়ান ওয়ালড* নামক মাসিক পত্রে 

সম্প্রতি আলোচন] করিয়াছেন। কৈলাস-শৃঙ্গের নাম 'রাধানাথ শৃঙ্গ হইলে চিরকালের 

জন্য বাঙ্গালীর একটি গ্লৌরবের কারণ হইবে। মাসিক গুতিকাবগৃউগয় যে স্বল্প পরিসর 



মৌন-বিক্রম ৫৫৩ 
[সমস চি জা সিটি লসর সি/এ ঠা সি ্িশশসটি ত সি সপ লাস সিসি লা * ঞির্পা পা লস্ট পাস্তা সির ৯ তি লস ৮৯ পািপিস্সিিি পিছ তি ৫ সতী সতী ৯ লিসা লাস্ট র সিসির ছি ঠীক্দিলীস্টিত ৮ ৯১৫ দিতো পিসি সি 

কয়েক বৎসর পূর্বে (8৬ খু ৃ একদিন টাউনহলের র একটা বৃহৎ সভায় 

কলিকাতার মেয়র ন্বর্গগত দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন কয়েকজন বঙ্গীয় যুবককে 

অভিনন্দন করিয়াছিলেন । সাধারণ সাইকেলে পূথ্থী- 

পর্যটন করিতে বাহির হইয়। যুবকগণ সোঁদিন দেশ- 

প্রিয়ের মুখে জাতির আশীর্বাদ লাভ করিয়াছিলেন। এই দুঃসাহসিক যুবক- 

দলের মধ্যে ৪ জন পা হন শাহ হারও ১২ই ডিসেম্বর কলিকাতা 

সাইকেলে পৃ্ীপ্ধাটন 

আলোচ6ন তরািও যা তাহ! স্থায়ী । যাহাতে জারি তীব্র হইয়] উঠে, 

আচাধ্য মেঘনাদ নাহ] সে বিষয়ে চেষ্টিত হইলে বাঙ্গালী জাতির কৃতজ্ঞতাঁভীজন হইবেন । 
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৫৫৪ বাঙ্গালীর বল 

ত্যাগ করিয়। ১৯ জানুয়ারি দিল্লীতে পৌছিয়াছিলেন। “বসোর। হইতে 
বরাবর সাইকেলে বাগ্দাদ, সিরিয়া, আলেপ্পো, দোরীতোফেল, আদানা ও 

যাঙ্গোব! পৌছিতে দুর্গম গিরিপথ, জনহীন মকুপ্রান্তর, সন্দিগ্ধ পুলিশ, 

সশস্ত্র দশ্্ুদল ও বেছুইনের আতঙ্ক অতিক্রম করিতে ঘে সাহস, ত্যাগ, 

সংঘম ও উপস্থিত-বুদ্ধির প্রয়োজন হইথাছিল, করুণাময় ভগবান্ বুঝি 

এই অধঃপতিত ও বিশ্বনমাজে অনাদ্ূত জাতিব মুখ চাহিয়া, তাহার 

মুখোজ্জলকারী এই চারিটী বাঙ্গালী যুবককে প্রভূত পরিমাণে পেই সব 

দান করিয়াছিলেন |” 

“বাগদাদ হইতে ফ্যাঙ্গেরার পথ এত বি্বসঙ্কুল যে, ইহাদেক 
কলিকাতা ত)[গের পূর্বে ছুইটী সন্থান্ত ব্রিটিশ ইন্সিওবেন্স কোম্পানী 

ইহাদের জীবন বীম। করিতে সম্মত হন নাই 1” 

“৭ই সেপ্টেম্বর ১৯২৭ তারিখেব সংখ্যায় স্থবিখাত ফবাসী সংবাদপত্র 

[7 17২50111085 ইহাদের ৪ জনের ফটো সমন্বিত পরিচয় ও প্রশংসা- 

স্ুচক বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলেন ।”(১) 

এই ভূ-পর্ধাট কদিগের ভ্রমণ-প্রো গ্রামের আভাস নিয়ে প্রদত্ত হইল-- 

“কলিকাতা হইতে দিল্লী ভইয়! করাচি ; কবাচি হইতে ট্টামারে বাসরা ; 

সেখান হইতে পুনরার বাগাদ, মোসল্, এঙ্গোর। হইয়। কনষ্ট'টিনোপল; 

তাহাব পর সোফিয়া, বেল্গ্রেড, ভিয়েনা, আমঞ্ট।াম হইয়া 

কোপেন্হাউন্; তাহার পর ষ্টকহলম্ ( ্রামাবে ); তৎপর ক্তিষ্টিয়ানা 
হইয়। বাজ্জেন ; তাহাব পর ট্টীমারে ডোভার পাব হৃইয়। লগ্ুন, 

জবলিন্; পুনরাঁধ ক্যালে পাব হইয়া ক্রসেল্স্, পাবি, জেনেভা, 

লোরেন্স, রোম, ভিনিস্ হইয়া আলেক্জান্দিয়া; সেখান হইতে ট্রীমারে 

কেপ্-টাউন, নাইল-ভ্যালি, ট্যাঙ্গানিক।, ট্রান্সভাল, ইউগণ্ডা, অবেঞ্জ- 

(১) ভারতবর্ষ, গ্রহ য়ণ--১৩৩৪ । 



মৌন-বিক্রম ৫৫৫ 

ফিছ্েট হইয়া ই্রামাবে বুনাম্-এরিস্, তাহার পর ট্রামাবে নিউইয়র্ক, পরে 

সান্ফ্রান্সিক্কো, ইয়োকোহামা, কোবি, পিকিন্, হংকৎ, ব্রিস্বেন, এডিলেড, 

মেল্বোর্ণ, কল্কো,; সেখান হইতে মান্দীজ হইয়া কলিকাতা প্রত্যাগমন। 

যেখানে সমুদ্রপথ সেইখানেই সাইকেলের বিশ্রীম ৮ (১) 

ন। থামিয়। দীর্ঘকাল সাইকেল-চালনার ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ ইউরোপের 

পশ্চাতে ছিল। গত বৎসর (১৯৩৭) মাচ্চ মাসে রবীন্দ্রনাথ চ্যাটাজ্জি 

এলাহাবাদে পৃথিবীর রেকর্ড ভঙ্গ করিয়া বাঙ্গালীর মধ্যাদা বুদ্ধি 
করিয়াছিলেন ! রবীন্দ্রনাথ চ্যাটাজ্জি একাদিক্রমে ৭৪ ঘণ্ট1/ ৩ মিনিট 

সাইকেল চালাইয়াছিলেন। (২) 

“সেদিন ডাক্তার সার নীলরতন সরকার বলিয়াছেন, বাঙ্গালা 

(১) ভাবতবর্ব_পৌষ, ১৩৩৩। যে কয়েকজন বঙ্গবীর সাইকেলে পৃর্মী পরিভ্রমণ 

করিয়াছিলেন, তাহাদের নাম--শ্রীযুক্ত অশোক মুখোপাধাায়, শ্রীযুক্ত আনন্দ মুখে[পাধ্যায়, 

শ্ীযৃক্ত মনীন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুক্ত বিমল মুখোপাধা।য়। সাইকেনে ভূপযাটক বঙ্গবীর আরও 

আছেন। 

(২) 1]1)0 ০5০16 ১1772700010, 00060 11) 2 ৮10101৮0017 1২01)10017 বৈ2]) 
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(1101) 00 %5 91100 1১1%520 ৪ 8-20 1256 €৮০10100 2057 91 10075 

2,010 11৮0 17011)11605, 

তি, ০, 81025 001 ০060 00 01] 5 0015 10001101116 00110160105 91৮ 

0191) 1)09015 200 009৮০ 001100005, 

7202 0/%//27722  7015061 2010-18 ৮০ 206া7 00121016005 

22/17/0027 %0%75 272 17720 7%2+7112/2$) 6201277071%0 2৮০৮5 76672 

(2৮৮ ০)72%2 41722 24227 44282) (00৯) 10 3, 37. 



৫৫৬ বাঙ্গালীর বল 

১ কোটী ৪০ লক্ষ লোক যে জ্বরে জীর্ণ হয়, তাহ! প্রতিকারসাধ্য । 

তবে প্রতিকার হয় না কেন? এই জরে বাঙ্গালীর 

স্বাস্থ্য কিরূপ নষ্ট হইতেছে, তাহার প্রমারণ্ণ__ 
সেকালের বাঙ্গালী, আর একালের বাঙ্গালী । আজ বার্স!লার কৃষকের 

স্বাস্থ্যও এবপ শোচনীয় যে, অনেক স্থানে কোল বা সাওতাল শ্রমজীবী 

আনিয়া চাষের কাজ চালাইতে হয়। কিন্তু শতবর্ষ পূর্বের পধ্যট কগণ 

বাঙ্গালীর স্থাস্থ্যের ও সজীবতার প্রশংসা করিয়। গিয়াছেন। এখন 

বাঙ্গালার নাবিকরা আর সাগরে পাড়ী জমায় না বটে, কিন্তু নদীবনুল 

বঙ্গের সর্ধত্র জলযানে বাঙ্গালী মাঝি-মাল্লা। তখন মুটিয়া মজুর প্রভৃতির 

কাজ বাঙ্গলীই করিত। গ্রামে গ্রামে কুস্তীর আখড়া ছিল-_কুস্তীতে 

জয়লাভ কর। ভদ্র সম্ভানরাঁও সম্মানজনক মনে করিতেন; তীর-ধনুক, 

সড়কী প্রভৃতির ব্যবহারে অনেক বাঙ্গালীই অভ্যস্ত ছিলেন। ঘখন 
বাঙ্গালায় জমীদার ব। কুগ্িয়ালকে, পাইক পেয়াদা প্রহরীর সর্দারের 

সন্ধানে পশ্চিম যাইতে হইত না। প্রায় ৭০ বৎসরের কথা, তখন 

বাঙ্গালায় নীলের চাষ ছিল এবং বাঙ্গালার নানা স্থানে ইংরাজ নীলকর- 

দিগের কুঠি ছিল। সেই সময় মোল্লাহাটি ( “মালনাথ” ) কুঠি হইতে 

মিষ্ট।র গ্রাণ্ট যে সব পত্র লিখিয়াছিলেন, সে সকলের মধ্যে একখাঁনিতে 

রুদী বিশ্বাম নামক কুলী সর্দারের বিবরণ পাওয়া যায়। মোল্লাহাটি 

কুঠিতে অতিথি সুরোপীয়দিগের মধ্যে একজনের কলিকাতায় একখানা 

জরুরী চিঠি পাঠানোর প্রয়োজন হইয়াছিল । রুদী বিশ্বাস সেই দিন 

প্রাতঃকালে চাকদহ হইতে হাটিয়া মোল্লাহাটিতে আসিয়াছিল। সেখে 

সেই ১৬ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া আলিগ়াছিল, তাহার প্রভূ তাহা 

জানিতেন না। তিনি রুদীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বকৃসিন পাইলে, সে 

কলিকাতায় পত্র লইয়া ধাইভে পারিবে কি না। কদী লম্মতি জানায় 

এবং অপরাত্ন ৪টার সময় কুঠি হইতে বাহির হইয়া সমস্ত রাত্রি মাঠের 

কুলী-সর্দার রুদী বিশ্বা 
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পথ ্ টিয়া_১২. ণ্টায় ৫ ৫২ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া তে জটার 

সময় কলিকাতা চৌরঙ্গীতে যাইয়া পত্র দেয়! তাহার পর নৌকায় 

সন্ধাকালে চাকদহে পৌছিয়া সে আবার ১৬ মাইল পথ ছাটিয়া মোল্লা- 

হাটিতে পৌছায় । এবপ ব্যাপার ৫০ বৎসর পূর্বেও বাক্গালায় অসাধ'রণ 

বলিয়া বিবেচিত হইত ন!! আর আজ বাঙ্গালায় শতকরা ৫ জন সুস্থ 

ও সবল বাঙ্গালী পাঁওয়। দুক্ধর 1”(১) দেহের বল, মনের শক্তি__ 

বিপদে ধৈর্য ও দৃঢ় চিত্ত এবং অশ্ব ও অস্ত্রচালনায় দক্ষ] মনুস্তের 
স্বাভাবিক ধশ্মরূপে বাঙ্গালার গ্রামে গ্রামে একদিন ক্বপ্রত্িষ্ঠিত ছিল-_ 

কালের এমনি গতি যে, সে কথা এখন এতিহাসিক আলোচনার 

দ্বারা প্রমাণিত করিবার প্রয়োজন হুইয়াছে। যাহা ছিল আব'র তাহ! 

আপিবে বলিয়াই বাঙ্গালাদেশের নানা স্থানে এখন শারীব-সাধন-ব্রত 

আরব্ধ হইতেছে । ' এখন বাঙ্গালীর পদব্রজে পৃথ্থীপধ্যটনের কাহিনীও 

ক্রমে ক্রমে সুপরিচিত হইজেছে। 

১৯৩৩ খুষ্টাব্দে ভূপধ্যটক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আসামের 

তিনস্থৃকিয়। নামক স্থান হইতে পদত্রজে পৃথিবী পরিভ্রমণের জন্য বাহিব 
হইয়াছিলেন । সাবধানী বন্ধুবা তাহাকে হয়ত যাত্রার দিনও কতই না 

বাধা দিয়। থাকিবেন! ক্ষিতীশ চন্দ্রের ছুঞ্জয় পণ তাহাকে কিছুতেই 

যাত্রা হইতে নিবুত্ত করিতে পারিল না। যাঁহা হউক, সেবার তিনি 

পদব্রণ্জ প্রাচা-ভ্রমণ শেষ করিয়াছিলেন । “পরে তিনি পাশ্চাত্য- 

ভ্রমণে বাহির হইয়া পারন্ত, ইব:ক্, সিরিয়, পেলেষ্টাইন, মিশব, গীস, 

ইট।লী, ফ্রান্স, ইংলগু বেল্জিয়াম্, জার্মানী, অষ্ট্রিবা, স্থইজারল্যাণ্ড, 
বুল্গেরিয়া, তুকি প্রভৃতি দেশ ঘুরিয় সম্প্রতি দেশে ফিরিয়া আপিয়া- 
ছেন। তিনি ঢাকা জেলার আরিয়ল গ্রামের অধিবাসী |” (২) 

(১) মাসিক বন্থমতী-_আষাঢ-_-১৩৩০ । 
(২) ভারতবর্ষ__চৈত্র, ১৩৪৪ | এইকপ পর্যটনের দৃষ্টান্ত আরও আছে । 
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বালিগঞ্জ “লেকে” যখন তৃতীয় অল.-ইত্িয়া রিগাটা হয়, তখন 

কলিকাতার সাহেবদের কলিকাতা রোযিং ক্রাব, 

মান্দ্রাজ বোট ক্লাব ( ইউরোগীয় ) এবং লেক ক্লাব 

(ভারতীয়) ও বেঙ্গল ইউনিভাসিটি বোট ক্লাব (ভারতীর) প্রতিযোগিতায় 

যোগদান করিযাছিলেন। ওঘ্সেলিংডন টৃফ্িতে বার্গালার লেক ক্লাবু 

৩ মিনিট ৩১ সেকেণ্ডে, রেঙ্গুন ইউনিভাগিটি বোট ক্লাবকে পবাজিত 

করিয়াছিলেন । 

১৯৩৫ সালে কলিকাতায় ঘে হকি-প্রতিযোগিত! হয় তাহাতে 

কুটবল, হকি, ক্রিকেট বাঙ্গালার সর্বজনপ্রিয় মোহন বাগান ক্লাব” হকি লিগ 

₹7 প্রস্ততি চ্যাম্পিয়নশিপ পাইয়াছিলেন। ১৯৩০ হইতে ১৯৩৩ 

'সাল পধ্যন্ত ইউবোপীয় “কাষ্টমন্ ক্লাব লিগ বিজয়ী ছিলেন ৷ ১৯৩৪ সালে 
ইউরোপীয় “রেঞ্জার্স ক্লাব” বিজয়ী হন । “মোহন বাগান” এবার প্রত্যেক 

খেলায় জয়ী হইয়! উচ্চাঙ্গের হকি-ভ্রীডায় প্রতিষ্টা লাভ করিয়াছিলেন । 

পূর্বব বৎসরে ই'হাদের সহিত খেল। হইয়াছিল ঝান্সির ছুদ্র্য প্লুবিগ্যাত 

হিরোজ দলের । সেবারেও “বাইটন্ কাপ" মোহন বাগানই জর করিয়া 

ছিলেন৷ ইঠ্টবেঙ্গল, কা'লীঘাট, এরিয়ান্ প্রতি টিমের খেলোধাড়গণও 

এই সকল খেলায় প্রশংসার যোগ্য রুতিত্ব দেখাইতেছেন। ইহারা সম্মিলিত 

হইতে পারিলে বঙ্গদেশে একটী ছুজ্জয় ফুটবল টিম্ গঠিত হইতে পারিত। 
ফুটুবলে জয়ের চিহ্ৃম্বরূপ “মোহনবাগান” একবার “সিল্ড? লাভ করিয়।- 

ছিলেন । ঘাভার হাঁকিউলিস্ দল ফুটবল খেলায় স্ববিখ্যাত। বাঙ্গালী 

খেলোয়াড় ভিন্ন, তাহারা আর কাহারও নিকট পরাজিত হন নাই । 

আফ্রিকায় খেলিতে গিয়া! বাঙ্গালীরা যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছে তাহা 

অতুলনীয়। “মহ্বোমেডান্ স্পে।টিং এখন কলিকাতায় ফুটবলে অপরাজেয় । 

কিন্তু উহার খেলোগ্নাডগণ ভারতের নানাস্থান হইতে সংগৃহীত হইয়াছে । 

সেইজন্তই "মহোমেভান্ স্পোর্টিংকে” বাঙ্গালার টিম বলিতে পারি ন|। 

অল ইণ্ডিয়। রিগাট 
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“অস্তঃ প্রাদেশিক প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় খেলায় বাঙ্জালা ও আসাম 

মধ্যভারতকে প্রথম ইনিংসের স্কোরে হারিয়েছে । মধ্যভারত দলে 

কয়েকজন ভারত-বিখ্যাত খেলোয়াড় ছিলেন, যেমন,_সি কে নাইড়ু, 

সি এস্ নাইডু, মুস্তাক আলি, ভাঘ্লা ও জগদেল। এই দলকে 

হারিয়ে বাঙ্গালা প্রমাণ করেছে যে, দরকাব হলে এবং উপযুক্ত স্থযোগ 

পেলে তারাও ক্রিকেটে ভালে! ফল দেখাতে পারে । ক্রিকেট-জগত 

বাঙ্ছলাকে চিরশালই অগ্রাহ্থ করে এসেছে । আজ সেই বাঙ্গালাও 

ছুদ্ধর্য থখেলোয়াড়গণ পরিবৃত মধ্যভারত দলকেও হাবিয়ে দিলে 1৮ (১) 

ইউরোপীয় মহাধুদ্ধ এখন বিমানকে সকলের নিকট ৪ 

কবিয়াছে ।(২) যখন উহা বৈজ্ঞানিকের পবীক্ষাগাবেই আবদ্ধ ছিল, তখনও 

(১) ভারতবর্ষ-__ফাজুন, ১৩৪২ । 

(২) স্ুপ্র।চীনকালেও যে ভারতে বিমান ছিল এবং ভারতে বৈমানিক ছিলেন নে 

কথা পূর্ধেই বলা হইয়াছে । এই বিষয়ে নিম্নে উদ্ধত প্রসঙ্গটা বিশেষরূপে প্রণিবান 

যোগ্য 2--“এখন এরো।প্লেন দেখিয়। লেকে মুগ্ধ হইয়] যাইতেছে, আর রামায়ণে ভগবান্ 

রামচন্দ্রের পুষ্পকরথের কথা শুণিয়! ভারত-সম্তানই উপকথ। বলিয়। ব্যঙ্গ করে, কিন্তু 

সম্প্রতি বরোদারাজ-লাইব্রেরীতে একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে 

ব্যোমযান প্রস্তুত-প্রণালী শন্দররূপে বর্ণনা করিয়া বল! হইয়াছে “বিয়ত' যাঁতি ভূর্ণং” 

অর্থাৎ এই যানটি আকাশপথে তীব্রবেগে গমন করে । এখন পেটেখলের সাহায্যে 

ব্যোময।ন* চ(লিত হয়, আর তাহাতে লেখ। আছে--পারদের সাহব্যে ব্যেমবাঁন চালিত 

হয়। পারদের ম।হ!য্যে কিজপে ব্যোৌঁমযান চাঁল।ইতে হয় তাহ! আধুনিক বৈজ্ঞানিকশ্গণ 

স্বপ্রেও কল্পন। করিতে পারেন না, কিন্ত ভারত তাহাও জানিত। এখনও কি বলিতে 

সাহদ কর, ভারত জড়-বিজ্ঞীনে অন্ধ ছিল? কিন্তু ভারত জড়-বিজ্ঞানকেই জীবনের 

সর্ধ্বন্থ বলিয়! মনে করে নাই, তাহার কারণ-_ইহকালদর্ববস্ব ব্যক্তিগণ রাবণের মত স্বার্থে 

মুগ্ধ হইয়া জগতের মহ। উৎপাতকারী দস্থ্য হইয়। পড়ে, তাহার সাক্ষী বর্তমান জাপাঁন 

ও ইউরোপ ।” -_বাস্দেব, পৌষ--১৩৪৪ | “আর্ধ্য ভারত”-_শ্রীচারুকৃষণ দর্শনীচাধ্য, 

€ ভারতীয় শাস্ত্র পরিষদের সহ-সভাপতি ও অধ্যক্ষ )। 
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ভারতবর্ষে বাঙ্গালীই প্রথম প্যারান্্ট অবলম্বনে বেলুন হইতে অবতরণ 
করিয়া সকলকে চমতকৃত করিয়াছিল। এখন আর ইহা! কাহাবও 

অবিদিত নাই যে, বিমান-বিহারে ও বিমান-সমরে 

বাঙ্গালী পৃথিবীব প্রশংসা লাভ করিয়াছে । 

লেফটেনাণ্ট ইন্দ্রনীবায়ণ রায় অকুতোভয়ে আকাঁশে উদ্ড়য়। জাম্মাণীর 

নয়খা4ন বিমান ধ্বংস করিয়।ছিলেন । শেষে একদিন জাম্মাণ বিম'নের 

সঙ্গে তাহার বিমানের যুদ্ধ বাধে । তাহার বিমান বিকল হইয়া ভূতলে 

পতিত হয়। গত মহাধুদ্ধে বীর উন্ত্রনাবাঁরণ এই ভাবে বিদেশে আত্মদান 

করিয়া স্বদেশের মধ্যাদ। রাখিয়াছিচলন । 

গবর্ণমেণ্ট এই মুত বীরকে সন্ম'ন দেখাইবার জন্য [). 7০. ক্রদ্, বা 

£[01501001510 7195 ০09১, অর্পণ কখিয়াছিলেন। বিমান- 

বিহারে পারদশিত। লাভ কবিয়াছিলেন হাঁবডাব বিনষকুমাব এবং 

ঢাকার দেবকুমার। তীহারা কেহই আব জীবিত নাই । বিন'ন- 

সংঘর্ষে উভয়েই ১৩৪২ সালের বৈশাখে প্রাণ ভারাইয়াছেন। পঞ্চদশ 

বৎসর পূর্বেব ভারতবাসীদের মধ বিম।নচাঁলনাব জন্ত যে আগ্রহ দেখ। 

দিয়াছিল, তাহারই ফলে ১৯২ খুগ্জাব্দের আগষ্ট মসে দমদমায় “বেঙ্গল 

ফ্লাইং ক্লাবের” প্রতিষ্ঠ। হয় । চারি বংসর পর্বে এখান হইতে ষে ০৬ 

জন বৈমানিক “এ লাইসেন্স পাইয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে ২০ জন 

ছিলেন বাঙ্গালী । বেঙ্গল ফ্লাইং ক্লাবের সুদক্ষ ৈমানিকদেব যধ্যে বাঙ্গালা 

ভবদ্ধেব মুখাঞজ্জি মহাশছের নাম সর্বাগ্রে করা যায় । একালের সর্ব প্রথম 

বাঙ্গালী বৈমানিক মিঙ্টাব জে পি গাঙ্গুলী শুধু ভারতে নয়, বিলাতেও 

বিমানযোগে ১০।১২ হাজার ফিট উপরে উঠিয়! উডিয়াছিলেন। মিঃ 

বি এম্ গুপ্ত বাঙ্গালীদের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ £বমানিক। বাঙ্গালীদের 
মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথমে ইংলগ্ড হইতে “বি লাইসেন্স পাইয়াছিলেন। 

তিনি জান্মাণী হইতে “এ+ লাইসেন্দ পাইয়া গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন। 

বিমান-বিহার 



মৌন-বিক্রম ৫৬১ 
পদ + ৯ সিপসিপিসিপা সাটি্ণ % সিরা সা এ সিপাসটিপ ৩৯৪ পস্সিপাস্টিপাসিপাস্সিপাস্দিপা স্পা তত শাসিত পিসি পিছ পি পিসি পিসি এ রী উ্পটাস্িাসসি হাসি লাস্ট সি পির সি 

থাম্বর্গের নর্থ জান্দান্ ফ্লাইং ক্লাবের তিনি একজন সদস্য । পাতি মাত্র 

বারো ঘণ্টায় যে বাঙ্গালী বৈমানিক বিমীন-চালনায় দক্ষ হইয়াছিলেন, 

সেই অকুতোভয় কৌশলী ন্বর্গগত বি কে দাসের নাম সর্বজনবিদিত । 

বৈমানিক বীরেন রায়-বয়সে ফ্লাইং ক্লাবের সর্বকনিষ্ঠ সদস্ত কিন্ত 

দক্ষতায় অনেক বয়োজ্যেষ্ঠের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিচিত। 

বৈমানিক জি ডি মুখাজ্জী মাত্র ১৫ বৎসর বয়সে “এ লাইসেন্স পাইবার 

যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিলেন। আশ। কর! যায় যে, ইহাদের দৃষ্টান্তে 

অন্গপ্রাণিত হইয়! বাঙ্গালীরা বিমান-জগতে বাঙ্গালার খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত 

করিবেন । 

স্বীয় বিনয়কুমার “ভারতবর্ষ” পত্রিকায় তাহার বিমান-বিহার 

সম্বন্ধে যে মনোজ্ঞ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, যিনি উহা পাঠ করিয়াছেন, 

তিনিই আনন্দিত হইয়াছেন সন্দেহ নাই; সেহ প্রবন্ধের একস্থানে আছে 

_ “মোটের উপর আমরা এই ১৮১৭ মাইল পথ ( করাচী হইতে দম্দম ) 

নিম্নলিখিত ভাবে এসেছিলাম £__ 

১ম দিন করাচী-যোধপুর--৪৩৫ মাইল-_৪ ঘণ্টা ৪৫ মিঃ 

২য় দিন যোধপুর-__দিল্লী--৩৫৪ মাইল__৪ ঘণ্টা ২৫ মিঃ 

৩য় দিন দিলী-কানপুর-এলাহাবাদ_-৪১০ মাইল__-€৫ ঘণ্টা ৪০ মিঃ 

৪র্থ দিন এলাহাবাদ-পাটনা_-২৮০ মাইল--৩ ঘণ্ট। ২৫ মিঃ 

৫ম দিন পাটনা-গয়।-দম্ধম্_-৩৩৮ মাইল-__ও ঘণ্টা ২৫ মিঃ 

সুতরাং আমর। গড়ে ঘণ্টায় প্রায় ৭৯ মাইল বেগে উড়েছি।” এই 

প্রবন্ধটি হইতে জানা যায় যে, সে সময় ( ১৩৩৭, কান্তিক ) পধ্যস্ত 

সর্বসমেত যে ৮ জন ভারতবাসী পাইলটের লাইসেন্স পাহয়াছিলেন, 

তাহাদের মধ্যে ৫ জনই ছিলেন বাঙ্গালী ! 

“বিমান-চালনার কাধ্যে যুরোপে ও মাকিণে মহিলারা কৃতিত্ব 

(১) ভারতবর্ষ ভাড্র, ১৩৪২। 

৩৬ 

শা পল 



৫৬২ বাঙ্গালীর বল 

দেখাইয়া আসিতেছেন । এখন তাহাদিগের অনুকরণে বাঙ্গালী নারীরাও 

সেই কাধ্যে আগ্রহ প্রকাশ করিতে আর্স্ত 

করিয়াছেন । অল্পদিন পূর্ববে যে বিমান-দুর্ঘটনার 

বিবরণ “ভারতবর্ষে” প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই দূর্ঘটন। সম্পর্কে নিহত 

ব্যক্তিদিগের স্বৃতি-রক্ষার্থ দাশ-রার স্থৃতি তহবিল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 

সেই তহবিল হইতে মহিল! শিক্ষার্থীদিগের শিক্ষার ব্যবস্থ। করা হইবে__ 

স্থির হইয়াছে । তদন্ুসারে প্রার্ধীদিগের মধো তিন জনকে প্রথম 

মনোনীত করা হয় £-- 

(১) কলিকাতা বেখুন কলেজের শিক্ষত্বিত্রী কুমারী অগ্ুলী দাশ । 

(২) লাহোর তৃতীয় বাধিক শ্রেণীর ছাত্রী কুমারী ইন্দুলেখা মৌলিক । 

(৩) শ্রীহট্ের রমা গুপ্তা । 
তখন স্থির হয়, একঘণ্টা ক।ল বিমান-বিহারের কল পরীক্ষা কবিয়া এই 

তিন জনের মধ্যে প্রথমস্থানীযর়াকে ১ হাজার টাক। ও দ্বিতীয় স্থানীয়াকে 

৫ শত টাক] বৃত্তি দিয়া দম্দমায় বিমান-ক্লাবে তাহাদিগের শিক্ষার 

ব্যবস্থা করা হইবে। সম্প্রতি তহবিলের সম্পাদক জানাইয়াছেন 

যে, প্রাথমিক পরীক্ষার ফলে স্কটিস্ চার্চ কলেজের কুমারী অশোকা 

রায়কত.-_বি-এ, বিমান-চালনা শিক্ষার জন্য বৃত্তি পাইবেন স্থির 

হইয়াছে । উহার শিক্ষাফল দেখিয়া আগামী জানুয়ারী মাসের শেষ 
ভাগে দ্বিতীয় বৃত্তি প্রদ্ধান করা হইবে এবং সেই সময়ে কুমারী মুণালিনী 

বন্দ্যোপাধ্যায় ও কুমারী ইন্দুলেখ। যৌলিককে বৃত্তি প্রদানের বিষয় 
বিবেচিত হইবে ।” (১) 

বামিংহামে বক্তৃতাকালে ব্রেয়ার সাহেব (২) বলিয়াছিলেন,__ 

(১) ভারতবর্ধ-_পৌষ, ১৩৪২ 
(২. 596601) 2 7317101761)21] 09 7 01512 80100206006 

[06015100200 0210005 25 0010660 10 06 4১107165322 6207159, 
(6610 7:01. ) তি ০0৬৮. 30, 79০3, 

বিমানে বঙ্গনারী 
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৮ 

হিমালয় ও (হিন্দুকুশের তু তুষারসমাবৃত গিরিপথে বঙ্গীয় আমিনগণ 

যেরূপ টন্ধাসঞত পরিচয় প্রদান করিয়াছে, 

ভারতবর্ষের জরিপ বিভাগের দপ্তর সে কাহিনীতে 

পরিপূর্ণ । ১৯০৩-১৯১৪ খুষ্টাব্দে শিলিগুড়ি হইতে সসৈন্তে যাত্রা করিয়। 

হরারোহ গিরিশ্রেণী অতিক্রম পূর্বক দারুণ শীতে নিরতিশয় ক্রিষ্ট হইয়াও 

কিরূপে জেনেরাল ম্যাকৃডোনান্ড জেলেপ-গিরিপথে অগ্রসর হইয়াছিলেন 

এবং কিরূপে সেই স্বপ্র-কুহকের রাজা তিব্বতের রাজনগরী লাসায় 

গমন করিয়াছিলেন, সে কাহিনী পাঠ করিলে চমতকৃত হইতে হয়। 

তিব্বত-অভিযানের কাহিনী রুধিরলিপ্ত ভীষণ সমরকাহিনী বলিয়া 
ইতিহাসে স্থানলাভ না করিতে পারে, কিন্তু উহা যে বীরের সহিষ্ণুতা, শক্তি 
ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞার অন্যতম শ্রেষ্ট নিদর্শন তাহাতে সন্দেহ নাই। গিরিরাজ 

আল্পস অতিক্রম করিয়া মহাবীর হানিবল্ একদিন অনন্থসাধারণ শৃর- 

রূপে পূজা লাভ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তিব্বত-অভিযানের তুলনায় 
হানিবলের কীন্ভিও শান হইয়া যায়। (১) এই অভিযানের কালে ভাক- 

বিভাগের বাঙ্গালী কম্মচারিগণ অভিযানের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া যেবূপে 

কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছিলেন, প্রত্যক্ষদর্শী সামরিক কন্মচারিগণ তাহার 
ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন । শুধু তিব্বত-অভিষানের কথাই বা বলি 
কেন? উত্তর-ভারতে চিত্রল-অভিযান কালেও কয়েকজন বাঙ্গালী 

কম্মচারী পণ্টনের সঙ্গে সঙ্গে দুর্গম পার্ধত্যপথে গমন করিয়া অধ্যবসায়, 

কর্তব্যপালনে সংসাহস এবং শ্রমশীলতার যে পরিচয় দিয়াছিলেন তাহ! 

পর্যাটনে বাঙ্গ।লী 

(১) 1720101199]75 01055105076 41005 25 £ 72675 6022251 00 (66- 

2] [12000191055 019551705 010) 7161 72255) 74, 39০ 65০6 190৮5 076 

562-166], 200. 117 [010 ৮1061, 5910) 1015 11006 2109 ০0৫6 2990 3০০০ 77061) 

210 50106 7০9০০ 10110৮৮615১ 1০,০০০ 10 911--158552, 9,000. 155 1৬055051155 

195 1. 2১050176 ৮/2০৭০11) 2, 78. 
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এখন আমর! বিস্বৃত হইলেও, ইতিহাস বিশ্বৃত হয় নাই 1 (0101051-- 0৩ 

5015 01 2 11701 59106--91 060120 7২01991501১ 1 0.5. 

01590. 2৬]], 2৪৪ 29 )। “বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী” নামক উতকষ্ট 

গ্রন্থ পাঠে জান] যায়__রায় সাহেব অশ্বিনীকুমাব মুখোপাধ্যায় সামবিক 
এঞ্জিনিয়র রূপে কিছুদিন সিকিম রাজ্যে বাল করিয়াছিলেন এবং ১৮৮৮ 

খুষ্টাব্ষে যে সিকিম-অভিযান হয় সেই অভিযানের “সঙ্গে গিয়। স্খ্যাতির 

সহিত কাধ্য করিয়াছিলেন ।” 

রাজা রামমোহন রায়, পরিত্রাজকাচাধ্য স্বামী শ্রীমং অভেদানন্দ 

,মুহারাজ, স্ব মী বিবেকানন্দ মহারাজ, মহাপুরুষ বিজয়কুষ্ণ এবং উনাদের 
বহু পূর্বে জিন মিত্র, লাম তারানাথ, শান্ত রক্ষিত, ধর্মপাল, বোধিধন্ম, 

মঞ্ত্রী, বোধিসেন রামচন্দ্র কবি ভারতী, দীপন্কর-শ্ীজ্ঞান, অতীশ প্রভৃতি 

বাঙ্গালী বৌদ্ধ সন্গ্যাসিগণ এবং সন্যাসী পুরাণপুবী ও অন্যান্য পরিব্রাজকগণ, 
পরবর্তীকালে-_রায় বাহাদুর শ্রীধুক্ত শবৎচন্দ্র দাস, শ্রীযুক্ত যছুনাথ 

সর্বাধিকাৃরী প্রভৃতি পধ্যটকদিগের ভ্রমণকাহিনীও বাঙ্গালীর মৌন- 
বিক্রমের পরিচয় দ্বিয়া থাকে । | 

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ যখন মাত্র দ্বাবিংশবর্ষবয়স্ক যুবক-সন্ন্যাসী 
তখনই ( ১৮৮৮ খুষ্টান্দে) তাভার মনের ও দেহের বল এমন ছিল যে, 

গেরুয়া কৌপীন ও একখানি বহির্ববাস মাত্র সম্বল করিয়া তিনি পদব্রজে 
উত্তর-ভারতের তীর্থাি পধ্যটনে বাহির হইলেন। পণ করিলেন-__ 

টাকা-পয়সা স্পর্শ করিবেন ন1; আরও পণ করিলেন-ম্ুত। বা জামা 

ব্যবহার করিবেন না এবং কাহারও গৃহে শয়ন কবিবেন না; পথ 

চলিতে চলিতে মধ্যাহ্ছে তিন্টী অথবা প্রয়োজন হইলে পাঁচটা বাটীতে 

ভিক্ষা করিয়া যাহা! পাইবেন তাহাতেই একবেলা মাত্র উদর পুত্তি 

করিবেন এবং সন্ধ্যা হইবামাত্র পধ্যটন বন্ধ করিয়া--হয় কোনও 

বৃক্ষতলে অথব। পথের উপরই সমস্ত রান্রি বিশ্রাম করিবেন । 



মৌন-বিক্রম চি ৫৬৫ 

এইরূপ ছুর্জয় পণে বদ্ধ হইয়া তিনি প্রত্যহ ২৫৩০ মাইল পথ 
পদত্রজে অতিক্রম করিতে লাগিলেন । সাঁওতাল পরগণীর শ্বাপদসন্কুল 

বনশ্রেণী তাহার ভীতি উৎপাদন করিতে পারিল না__কক্কর-কণ্টকে পূর্ণ 

উদঘাঁত পথে চরণ ক্ষত বিক্ষত হইতে লাগিল-_অপর্ধযাপ্ত আহারে দেহ 

ক্ষীণবল হইতে লাগিল-_কিন্ত কিছুতেই তাহাকে পণ-ভ্রষ্ট করিতে 

পারিল না। গাজীপুরে পাওহারী বাবার আশ্রম, কাশীধাম ও 

'অযোধ্যাদ্ি দর্শন করিয়! স্বামীজি লক্ষৌ সহরে আসিলেন। লক্ষৌ 

হইতে হরিদ্বার ও হৃষিকেশে আগমন করিয়াও এই যুবক বাঙ্গালী- 
সন্ধ্যাসীর তীর্থপর্য্যটনস্পৃহার নিবৃত্তি হইল না। তিনি সেকালের 
রজ্জুবদ্ধ লছমন ঝোলার দোলায়মান সেতু পার হইয়া উত্তরকা শী. 
দেবপ্রয়াগ প্রভৃতি দর্শন করিয়া বদরিকাশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । “ 

'এবং' তথা হইতে ক্রমশঃ ছুর্গম পথে কেদারনাথের দিকে অগ্রসর 

হইলেন। কেদারনাথ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১১৭৫০ ফিট উর্ধে । চারিদিক 

তুষারে সমাবৃত- পর্বত, নদী, গিরিশৃঙ্গ, জলপ্রপাত সবই রজত গিরি- 
সন্নিভ হইয়া খাকে। দূরে মহাপথ ও চিরতুষার-সমাবৃত হিমালয়ের 
নগ্ন মুত্তি। কোথাও ব। নীচে জলন্রোত, উপরে তুষার । তাহার উপর 

দিয়া পথ বা পথের রেখ! মাত্র। সেই রেখা-পথে অগ্রসর হইলেই 

বিস্তৃত তুষারক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হওয়া যায়। ক্ষত বিক্ষত নগ্রপদে 

সামান্য বহির্বাসে দেহ ঢাকিয়া, সেই তীব্র শীতকে উপেক্ষা করিয়!, 

বাঙ্গালার যুবক-সন্যাসী অনায়ামে কেদারতীর্থে আসিয়া উপনীত 
হইলেন। সেখানকার তরল ধাযু তাহার শ্বাসকষ্ট ঘটাইতে পারিল 

ন।-_পর্ববতপীভা .সন্গ্যাপীর নিকট হইতে দুরে পলাইল। একালের 
একজন বাঙ্গালী ভ্রম্ণকারী কেদারে যাইয়া লিখিয়াছিলেন--“সোয়েটার, 

ওয়েষ্টকোট, কোট-_যাহা কিছু শীতবস্ত্র ছিল সব পরিধান করিলাম, 

তথাপি শীত যাঁয় না। পরিশেষে কম্বল মুড়ি দিলাম ।” সেই কেদার- 



৫৬৬ বাঙ্গালীর বল 

নাথে বাঙ্গালী যুবক-সম্ন্াসী শুধু বহির্ববাস মাত্র সম্বল করিয়া দেবদর্শন 
করিতে গিয়াছিলেন ! 

কেদার ও বদরিক! দর্শনের পর স্বামীজি চৌদ্দ হাজার ফিটের উপর 

কেদারনাথের একটী পর্বতগুহায় একাকী বাস কবিয়! কঠোর তপস্যা 

আরম্ভ করিলেন পঞ্চাশ বৎমর আগেকাব দ্বাবিংশবর্ষবয়ক্ক বঙ্গযুবকের 

মনের বল ছিল এইবরূপ--দেহের বলও ছিল এইরূপ! সেই নিজ্জন 
ও নির্বান্ধব প্রদেশে তুষাঁবসমাবৃত পর্বতগুহায় কিছুদিন কঠোব 

তপস্তার পর একজন উদাসী নানকগন্থী সাধুর সহিত মিলিত হইয়া 
স্বামীজি গোমুখী অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং বরফের নদী হইতে 
সপ্তধার! নির্গত হইয়! ষে স্থানে গঙ্গার উৎপত্তি হইয়াছে সেই স্থানে 

আপিয়। উপস্থিত হইলেন! দেহ ও মনের উপর এত অধিকার যাহার__ 

কোনও বাধাই তাহার নিকট বাধ! নহে-__কোন ও ছুঃখই তাহার নিকট ছুঃখ 

নহে__কোনও ক্লেশই তাহার নিকট ক্লেশ নহে। ইচ্ছা ও চেষ্টা করিলেই 

একালের বঙ্গযুবকগণও এইব্দপ মহাশক্তির অধিকারী হইতে পারেন । 

গত ১৯২২ খুষ্টা্বে, ১৪ই জুলাই স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ বেলুড 

মঠ হইতে কাশ্ীর ও তিব্বত ভ্রমণের জন্য বহির্গত হইয়াছিলেন । 

ব্রন্ষচারী ভৈরব চৈতন্য স্বামীজির সেবক ও 

টিভির সহযাত্রীরূপে সঙ্গে ছিলেন। ব্রহ্মচারী কর্তৃক 
ভিজা ও লিখিত স্বামীজির ভ্রমণবুত্তান্তের এক স্থান হইতে 

ভিত একটু উদ্ধত করিতেছি । অমরনাথ তীর্থ দর্শন 
করিয়া! স্বাধীজি মহারাজ পঞ্চতরণী পড়াও-এ 

প্রত্যাবর্তন করিয়া বলিয়াছিলেন-- “এখানে এসে আজ আমার 

আমেরিকাব কথা মনে পড় ছে।” 

ত্বামীজি মহারাজ যে সুদীর্ঘ ২৫ বৎসর কাল আমেরিকায় ও ইংলগ্ডে 

থাকিয়া বেদাস্ত-ধশ্ম প্রচার করিয়াছিলেন তাহ! স্থানাস্তরে বলিয়াছি। 

পরিব্রাজকাচাধ্য স্বামী 



মৌন-বিক্রম ৫৬৭ 
পাস ৫ ৪ শী পিসি ৯৮৫ 

ত্বামীজি বলিতে লাগিলেন £-_-“সেখানে একবার আমার বন্ধু 

প্রফেসার পার্কার ও আমি ক্যানেভিয়ান্ আল্পস্ চড়াই করিয়াছিলাম। 
সে পাহাড়ও ১৮০০০ ফিট উচ্চ, আর উপরে চারিদিকে তুষার নদী 

( গ্নেসিয়ার )। একদিনে ৪৮ মাইল পাহাড়ে রাস্তায় হেটে গিয়ে আমরা 
পর্বের রেকর্ড ভঙ্গ করি । এত দীর্ঘ পথ লোকে ঘোড়ায় চড়ে” তিন্ 

দিনে অতিক্রম করে 1” 

“সেখানে একটা হৃদ আছে, তার নাম এমারেল্ড লেক। তার ধারে 

একট হোটেল ছিল । সন্ধ্যা হ'লে আমর! সেখানে রাত কাটাবে মনে 

করলাম । পার্কার পথ ভুল ক'রে ফেললে! হদের ধারে ছুটো রাস্তা, 

তার একট| দিয়ে গেলে ১৫ মিনিটের মধ্যেই হোটেলে পৌছানো যায়! 

সেটিতে না৷ গিয়ে পার্কার অন্যটি ধরুলে । যত যাই পথ আর ফুরোয় না ॥ 

ক্রমে রাত হয়ে পড় ল, আমর! এক জঙ্গলের ধারে এসে পড়লুম | সেখানে 

ভল্লুক ও নেকড়ে বাঘের ভয়! কি হবে, আর বেরুতে পারি না। 

চাবিদিকে পাহাড়-_কাদ| আর জল। শেষে, এক যায়গায় হদের জল 

বাহির হবার একটি চওড়1 নালা ছিল--সেটার ওপারে একটা পথ 

রয়েছে-_দেখতে পেলাম। কিন্তু কিছুতেই নালাটি পার হ'তে 

পারলাম না! সেটা ডিঙ্গৃতে গিয়ে পার্কার তার মধ্যে পড়ে গেল ! 

নালাতে এক গলা জল, আর খুব ঠাণ্ডা । আমি তা'কে ধরে তুল্লাম ॥ 
বেচারীর সব ভিজে গেছে, শীতে থর থর ক'রে কাপতে লাগলো । কি 
কবি, অন্ধকারে কিছু দেখাও যায় না। হাত্ড়ে হাত্ড়ে কতকগুলে। 

ভিজে কাঠ সংগ্রহ ক'রে আগুন জাল্তে গেলাম । দেশলাইয়ের বাক্সে 
একটি মাত্র কাঠি ছিল--তাও ভিজে গিছলে।। জল্লে! না! আগুন 
করা আর হলো না। চারিদিকে জল, একটু বস্বারও স্থান নাই । 

শেষে, একটা ভিজে পচা! কাঠের গুড়ি পড়ে ছিল-_পার্কারকে তার 

ওপর বস্তে ব'লে নিজও বস্লুম 1” 



৫৬৮ বাঙ্গালীর বল 
শ্াস্টিশ সত তাস্টি পাটি শাসিত সিসি পার্টি এ পছ লাস শালা সপ 

“শীতে ০ সে থর থর ক'রে কাপ্ছে__আমি তাকে গরম করবো ব বলে 

বুকে জড়িয়ে ধর্লুম । এম্নি ক'রে সারা রাত কাটুলে।। শীতে হাত 

পা সব জমে শক্ত হয়ে গেল। নিউমোনিয়া হ”বার সম্ভাবন। 

একটু ভোর হ'তেই ছু'জনে ফের হাটতে লাগল।ম। ক্ষুধ। তৃষ্ণার 

দু'জনেই কাতর । হ্রদের জল এখানে কেউ খায় না, সে জল 

পচা। পথে আস্তে আস্তে যত যায়গায় ঝরণা পেলুম, প্রত্যেকটি 

থেকে জল খেতে খেতে আমরা দশ মাইল হেঁটে হোটেলে এসে 

পৌছিলুম 1” 

১৮৬৬ থুষ্টাব্দের শেষ ভাগে কলিকাতায় স্বামীজি মহারাজেব জন্ম হর়। 

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ সুদূর আমেরিকায় যে বৃহৎ কম্মের 

স্ত্রপাত করেন, সর্ববশান্ত্রবেত্তা, বেদান্ত-জ্ঞানাকর কগ্ঠোরতপ1 পরমহংস 

পরিব্রাজকাচাধ্য শ্রীমদ্ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ ১৮৯৬ খুষ্টাব হইতে 

১৯২১ খুষ্টাব্ের শেষভাগ পধ্যন্ত আমেবিকাধ থাকিয়৷ সেই আরবন্ধ কাব্য 

স্থসম্পন্ন করেন। আমেরিকায় থাক! কালে তিনি শুনিতে পাইলেন, 

ডাক্তার নোটোভিচ নামক জনৈক রুষ-পধ্যটক তিব্বত প্রদেশে ভ্রমণ 

করিতে গিয়। জানিতে পান ষে, যীশুশ্রীষ্ট ভারতে আঁসিয়াছিলেন ও সেই 

বিষয়টি তিববতের হিম্সি মঠের পুস্তকাগারে একখানি হস্তলিখিত পু খিতে 

বিবৃত আছে। আমেরিকা হইতে ভারতে আসিয়াই স্বামীজি মহারাজ সেই 
সত্যের সন্ধানে ১৯২২ খুষ্টান্ধে অমরনাথ হইয়া পদব্রজে দুরধিগম্য তিব্বতের 

হিম্সি মঠে গমন করিয়াছিলেন এবং মঠের পুস্তকাগারে সেই হস্তলিখিত 

পুথি পাইয়া! তাহার কিয়দংশের বঙ্গান্তবাদ করিয়াছিলেন | সেই অন্তবাদ 
“পরিব্রাজক স্বামী অভেদানন্দ” নামক পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । স্বামীজি 

মহারাজ যখন দুর্গম তিব্বতের পথে পদত্রজে যাত্র। করেন তখন তাহার 

বয়স ছিল প্রায় ৫৬1৫৭ বৎসর ! বাঙ্গালীর বলের কি ইহাই অন্তত যোগ্য 

নিদর্শন নহে? পার্বত্য পথে একদিনে ৪৮ মাইল পথ ভ্রমণ করিয়া পৃথিবীর 



মৌন-বিক্রম ৫৬৯ 

রেকর্ড ভঙ্গ করাও কি সেই বলই স্চিত করে না? স্বামীজি মহারাজ 

বলিয়াছেন যে, এই পথ অশ্বারোহণে অতিক্রম করিতে তিন দিন লাগে ! 

সেবাব্রতে বঙ্গীয় যুবকগণ যেরূপ বীরোচিত আত্মত্যাগের পরিচয় 
প্রদান করিয়া আসিতেছে, শ্াশ্রীবামকৃষ্ণ সেবাশ্রমগুলি এবং আচাধ্য 

প্রফুল্ল চন্দ্রের সন্কটত্রাণ সমিতি ও অন্ঠান্ত অনুরূপ সমিতিগুলি তাহার 

অন্যতম নিদর্শন । উনবিংশ শতাব্দের (১৮৮৬ খুষ্টা বদ) 

ভীষণ দুক্তিক্ষের সময় কর্তব্যপরায়ণ বঙ্গ কর্দদমচারিগণ 

যেরূপে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাহ প্রশংস।-বাক্যের অতীত বলিয়। 

রাজপুরুষ কর্তৃক অভিহিত হইয়াছে । (১) 

১৮৫৮ খুষ্টাব্দের দুর্দিনে অনেক প্রবাসী বাঙ্গালীর ন্যায় লাহোরের 

মাননীয় ডাক্তার ব্রজলাল ঘোষ মহাশয়ের পঞ্চনদ-প্রবাসী পিতা আত্ম- 

প্রাণ তুচ্ছ করিয়াও প্রবাসী বাঙ্গালীর জীবন রক্ষা! করিয়াছিলেন ; 

বিদ্রোহিদিগের কবল হইতে কোনরূপে মুক্তিলাভ করিয়াও তিনি 

প্রবাসী স্বজাতীয়দিগকে পরিত্যাগ করেন নাই-তীহাদিগের উদ্বারার্থ 

ইংরাজ-শিবিরে সাহাধ্যপ্রাথী হইযাছিলেন । (২) একালেও দেখিয়াছি 

যুবক ব্যবহারাজীব রাজশাহীর যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (গত ২৭ 

ডিসেম্বর, ১৯১৬ ) দুইটি. নিমজ্জমান। রমণীর প্রাণ রক্ষা করিতে গিয়া নিজে 

পদ্মাবক্ষে চিরনিদ্রায় অভিভূত হইয়াছেন (৩)। বালক কিরণকুমার কুলি- 

বালকের জীবন রক্ষ। করিবার জন্ত নিজে বেগগামী মোটর গাড়ীর নিষ্ে 

পতিত হইতে দ্বিধা বোধ করেন নাই (৪); স্বর্গগত নফরচন্্র কুণর 

অসাধারণ আত্মত্যাগকাহিনী বাঙ্গালী এখনও বিস্থৃত হয় নাই! আজিও 

সেবা ব্রত 

(১) 4৮101021506 1২0121 1361750], 17017016019 105 45, 

(২) বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী- শ্রজ্ঞানেজ্রমোহন দাঁস। 
(৩) প্রবাসী, মাঘ ১৩২৩। 
(5) 7101765 130107169 (192) 156 ৮12৮১ 1017. 



৫৭০ বাঙ্গালীর বল 

কলিকাতার এক নিভৃত ক্ষুদ্র রাজপথে আড়ম্বরহীন ক্ষুদ্র একটা প্রত্তর- 

স্স্ত সে পরিচয় প্রদান করিতেছে । কিছুকাল পুর্ধেে৪ “আনন্দ বাজার 

পত্রিকার” নিম্বলিখিত ঘটনাটা প্রকাশিত হইয়াছিল £-- | 

“কয়েক দিন পূর্বের বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত মনোহরপুর গ্রাম নিবাসী 

সত্যায়তন আশ্রমের রাখাল দামু বাউরি ( বয়ম ৪০) জঙ্গলে গরু 
চরাইবার সময় নিকটবর্তী পুকুরের ধারে বালকের আর্তনাদ শুনিতে 

পাইয়। ছুটিয়া গিয়। ৬ বসরের একটা রাখাল বালককে জলমগ্র হইতে 

দেখিতে পার । দামু সাতার জানিত না, তদুপরি সে দুর্বল ও খর্বকার 

ছিল; তথাপি সে জীবনের মায়া না করিয়। বালককে উদ্ধার করিবাব 

জন্য জলে ঝাপাইয়া৷ পড়ে । জলমগ্ন বালক দামুকে এমনভাবে জডাইয়। 

ধবে যে, সে আর জল হইতে উঠিতে পারে ন।। ফলে উভয়ে গভীর 

জলে ডুবিয়া ঘায়। অন্ত একটা রাখাল বালক ছুটিয়। আসিয়। সত্যায়তন 

বিদ্যাপীঠে সংবাদ দিলে ছাত্রাবাসের ছাত্রগণ উদ্ধশ্বরসে দৌডাইর1 গিয়। 

তাহাদিগকে উদ্ধার করে। কিছুক্ষণ প্রাথমিক চিকিৎসার পর বালকটি 

সম্পূর্ণ সুস্থ হয় এবং বহুক্ষণ পরে দামু সংজ্ঞ। লাভ করে । তার পরদিনই 

সে জরাক্রান্ত হয়। কিন্ত বহু চেষ্টা ও ত্র সত্বেও ১২ দিনের দিন দরিদ্র 

পরিবারের একমাত্র অবলম্বন মহাপ্রাণ দামু কয়েকটা শিশু-সন্তান 9 

জ্বী রাখিয়! প্রাণত্যাগ করে ।” বাঙ্গালীর ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টাস্থের 
অভাব নাই । (১) 
পা ৩ শশা শশী শি শশী শি ০ রি _. সা রঃ ০ টা পপি 

(১) ছাতন। (বীকুড়। ১, ৭ই অক্টে।বর, ১৯৩৭ । 
০০0০ 1৬]) 2110 40111) 1955, 

00550015০0৫ 006 1)01010 [65006 01 2 00171 5111 গিট) 070৮৮- 

101136 6)/ ৫ 601 1555 19510 76001৬০0 19016. 

1 15 15001050072 056 11606 £7500-05080)067 06 01060ণ015, 20) 

91০০ 01 ০0021 611 10700 2. ৮611 10115 101551102- 006 01165 01 06 5771 

2002,0660 009 20651101706 71090১০১ 0১6 01106 501 0£ 00105200727) %/10. 
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কতিপয় বর্ষ পূর্ববে (১৯১৩ খৃষ্টাব্দ ) যখন অর্ধ বঙ্গ ভীষণ :জলপ্র।বনে 

ভাসিয়া গিয়াছিল-_-যখন এক মুষ্টি অন্নের জন্ত-_-একখানি বসনর জন্য 

শত সহস্র নরনারী কাতরকণ্ঠে রোদন:করিয়াছিল-+ 
যখন জল-শ্রোতে বর্ধমান ভাসিয়াছিল, মেদিনীপুর 

ভাসিয়াছিল-_বীকুডা, বীরভূম যখন প্লাবনেব শঙ্কায় নিত্য শন্ষিত 

অগ্জ বঙ্তে জল-প্ল।বন 

2৮৮ 01)00 0070])60 11700 1106 ৮0]1 21 ৪60 ৪. 51 ৩0০ [250 0৫ 006 
(171 00171 11021651915 0620)--৫4৯. 1) 

12 41777220 797207 2১722. € ০27) 4417/722 6, 2019. 

১/১৮151) 2২0১ [01২0৬ বাবে( 2700 2)0502% 006 180) 2081150 2 
8210. 0025217)] 0 910৮28091 [1)012 112৮ 0০0. ৮2৭ 52৬6 0072 
01709৮01011) 1) 006 1):017100 200৮10050৫6 ১160197 জোা0ান, 0) 
1300৫, 5]. 90902 106 800 5]. 72110502, 1075-061101)915 016 0১৩ 
312215001 52178070 1516 5251160017১, 17. 0)6171৮2] (00065 হেট 1321) 
(৮ ০10010%, 60011501000] 11৮০১, 11010619051) 10177 00 006 
১1)010 21170051 10) 21) 5২010205060. 00100161017. 

7272 44772216 27527 2227/2. (2 ০2%) 4421245224৫) 71929. 

১৯১৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে এলাহা বাদে কুস্ত মেল হয়। মেলা উপলক্ষে প্রায় ২৫ 

লক লোক সমবেত হইয়াছিল । ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নান কালে অকম্মাৎ নদীর শ্োত কিয়ৎ 

পরিমাণে গতিমুখ পরিবর্তন করিয়াছিল বলিয়া একটি ভীষণ ঘূর্ণাবর্তে ত্রিবেণীর গর্ভ 

আলোড়িত হয় । উহার টানে অনেকে নদীগর্ভে প্রাণ বিসর্জন করিয়াছিল । এলাহাবাদে 

প্রবাসী বঙ্গ যুবক লালমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের প্রাণ তুচ্ছ করিয়। অন্ন ত্রিশবার 

নদীতে ঝম্প প্রদান পূর্ববক ১৫টি জীবনরক্ষ করিয়াছিলেন। দ্রেবচরিত্র লালমোহনকে 

সম্ম(নিত করিবার জন্য এলাহাবাদের রাজপুরুষগণণ যখেচিত আয়োজন করিয়াছিলেন । 

মেল।য উপস্থিত লক্ষ লক্ষ লেকের সকৃতজ্ঞ আশীষ-ধ্বনিতে সেদিন ত্রিবেণীতট মুখরিত 

হইয়াছিল । লালমোহন ২৪ পরগণ জেলার সন্তোষপুর গ্রামের বাবু জয়গে।পাল 

বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র । সেকালে লালমোহন একজন স্ুবিখ্যাত স1তারু বলিয়া! পরিচিত 

ছিলেন। বগাকালে এলাহাবাদে সম্পূর্ণশরীরা আব্ভীষণ তরঙ্গচঞ্চলা ভাগীরখী 

অতিক্রম করিবার" একটি প্রতিযোগিতায় কয়েক জন গোরার সঙ্গে লালমোহন নদীতে 

নামিলেন । জলের বেগ দেখিয়। গোর।র। পলায়ন করিলেন, কিন্তু লালমোহন অবলীল।- 

ক্রমে তিন মাইল সাতার দিয়! পরপারে উঠিলেন । জয়ধ্বনিতে গঙ্গীতীর মুখরিত হইয়ণ, 

উঠিল। সামরিক বিভাগের কর্তার লালমোহনকে পদক দানে পুরস্কৃত করিয়াছিলেন । 



৫৭২ বাঙ্গালীর বল 

হইতেছিল, হুগলী হাবড়া ডুবিয়া গিয়া যখন জল থৈ থৈ করিতেছিল-_- 
যখন পাটনা প্লাবনের বারিরাশিতে পরিপূর্ণ, বাকিপুর ড়ুবিবার উপক্রম 

হইয়াছিল;_-ঘখন ছ্বারবঙ্গ টলমলায়মান-_বাঙ্গালার সেই আকস্মিক 

ছুদ্দিনে যখন দামোদরের বাধ ভাঙ্গিয়াছিল, স্কবর্ণরেখা জলোচ্ছ্বাসম়ী__ 
যখন বূপনারায়ণ স্কীতবক্গ-_-যখন মেদিনীপুরের কংসাবতী, বৈতরণী এ 

শিলাই, বর্ধমানের বাক] ও বরাকর, বীরভূমির অভয়, বিভারেব শোণ 

সমস্তই আবেগময়ী তরঙ্গবুলা কুলপরিপ্লাবিনী-তখন বন্যার কাষো 

যোগদান করিয়া চক্ষে দেখিয়াছি, স্বেচ্ছাসেবকগণ দেবদতের ন্যায় আর্কের 

দুঃখ মোচন করিয়াছেন। অনশনে, অর্ধাশনে, কর্দমলিপ্ত সিক্তদেহে 

তাহারা গৃহে গৃহে বস্ত্র তুল ও ওষধ বিতরণ করিষঘা বহু লোকেব 

জীবন রক্ষা! করিয়াছিলেন । 

বন্তায় যে তখন শুধু বাবিপ্রবাহ আনয়ন করিয়াছিল তাহা নহে__ 
বঙ্গের প্রাণ সেই প্রাবনে ভাসিয়। আসিয়া! বাঙ্গালীর দ্বারে দ্বারে 
ফিরিয়াছিল__সেই উপপ্রব ভাবিতে বুঝিতে ও প্রাণে প্রাণে অন্ভব 

করিতে শিখাইয়াছিল যে “আমার স্বদেশ আমার চিরন্তন ম্বদেশ__আমার 

পিতৃপিতামহের ব্বদেশ- আমার সন্তান সন্ততির শ্বদেশ- আমার 

প্রাণদ!তা শক্তিদাতা সম্পদ্দাতা স্বদেশ ।৮ (১) 

সে দৃশ্য দেখিয়া “ইংলিশম্যান” (২) লিখিয়াছিলেন--ভারতবাশীর 

সহৃয়তার পরীক্ষা যদি পূর্বে কোন দিন হ্ইয়াও থাকে, এই বন্যা! এ 

আর্তের রোদন, আর একবার তাহ! গ্রহণ করিয়ছে । স্বেচ্ছসেবকগণ 

যেবূপ অস্মসাহসিকতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহার তুল্য আনন্দের 

বিষয় আর কি আছে। ইহাদিগের মধ্যে আবার বাঙ্গালী, মাড়োর়ারা 

(১) বিজয়। সম্মিলন-_প্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্গদর্শন, ১৩১২ । 

নি (২) 206 27051191)0020 25 000150.110 11)6 1301768160, 4১06 10, 1913. 
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মাছির চলা সত -৯৪ োিিন্চি লাক পসিশিক্ছি তিল সিরা সিিও সত সতী সরিউিলাসি পি স্পিতি সত সি পাসসিণ সত স্পা তি 

ও (বেহারী স্েচ্ছাসেবকগণ এক নবীন আলোকের নূতন ও প্রভায় য়সমুগ্তাসিত 
হইয়াছেন, তাহাদিগের আত্মোত্সর্গ ও সংসাহস দন্ুদিন স্মরণ থাকিবে ।; 

মহামান্য শ্রীযুত্ত বড়লাট বাহাছুর ছাত্রদিগের' সাহস ও সহিষ্ণুতা 
দর্শনে প্রীত হইয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার 
মহোদয়কে নিয্ললিখিত মন্বে তার যোগে জানাইয়াছিলেন_-“বন্যাপীড়িত 

জেল। সমূহের সুদূর গ্রামে পধ্যন্ত সাহাধ্য দান করিতে ছাত্রগণ যেবূপ 

সাহস ও সহিষ্ণতার পরিচয় প্রদান করিয়াছে, তাহা দেখিয়। আমি 
তাভাদিগের প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়াছি |” 

টাউনহলের একটী বিরাট সভায় বঙ্গের মাননীয় গবর্ণর বাহাছুর 
ধাঁহ। বলিয়াছিলেন, তাহার মন্ম নিয়ে উদ্ধৃত হইল £__ 

পপ্র(বনপীড়িত অঞ্চলে ধাহাদের স্বার্থ বিজডিত আছে, তাহারই ষে 

শুধু এই ব্যাপারে সাহায্য করিতে অগ্রসব হইয়াছেন তাহা নহে; অনেক 

কলিকাতাবাসী, বাঙ্গালাব বিভিন্ন গ্রদেশনিবাসী এবং বঙ্গের বাহিরে 

অন্যান্য স্থানের লোকও আর্তেব সাহাধ্যার্থ আত্মনিয়োগ করিয়াছেন । 

রামকৃষ্ণ নিশনের এবং চার্চ মিশনরী সোসাইটীর যুবক এবং স্কুল ও 

কলেজের ছাত্রদিগের কথা আমি বিশেষভাবে উল্লেখ করিতেছি । 

ইহাদিগের কাধ্য-বিবরণ'আমর। সকলেই প'ঠ করিয়াছি । এই ব্যাপারে 

বাঙ্গালী যুবকগণ ষে প্রকাব স্বার্থত্যাগ, কার্ধযকুশলতা এবং সাহসের 

পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহ! সহজে বিস্বৃত হইবার নহে |” 

দেশের নানা অবস্থা ও প্রতিষ্ঠানের কল্যাণে যাহার বিকাশ-_ 

অর্দোদয়, লাঙ্গলবন্ধ প্রভৃতি উপলক্ষে যাহার পরিপুষ্টি, প্রাবন, অনাবৃষ্টি 

রাজা বাজান ঝটিকার কুদ্র তেজ হইতে যাহার শক্তিসঞ্চয়-_ 

এ যুগের মহ কুরুক্ষেত্রে তাহার পরিণতি ঘটিয়া 

বাঙ্গালীর মৌন-বিক্রম পৃথিবীর ইতিহাসে স্থান লাভ করিবার যোগ্য 
হইয়াছে । বক্তৃতা-মঞ্চের করতালি একদিন ক্ষীণক্ে যাহার যশ 



৫৭৪ বাঙ্গালীর বল 
৬০৯ পাস পাও ১ 

বিজ্ঞাপিত করিয়াছিল, সমরক্ষেত্রের কামান শেষে অগ্রিমুখে তাহার 
স্তুতি ঘোষণা করিয়াছে; স্বদেশের ক্ষৃদ গণ্ডী একদিন যাহার কম্মক্ষেত্র 

ছিল--মেসপটে মিয়।, কুট, বাগদাদ প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে তাহা অ!পন 

অধিকার বিস্তার করিয়াছে ; শুধু ভারতব।সী যাহার সেবার সামগ্রী 

ছিল-_জাতি নিব্বিশেষে, শত্রু মিত্র নিব্বিশেষে পথিবী তাভার সেব। 

গ্রহণ করিয়াছে । বাঙ্গালীর মৌন-বিক্রম সাথক হইয়াছে । 

বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের পাবনার অধিবেশনে সভাপতি স্বরূপ 

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ স্বেচ্ছাসেবকদিগকে বলিয়াছিলেন-_ 

“রক্তবর্ণ প্রত্যুষে তোমরাই সব্বাগ্রে জাগিয়। উঠিয়া অনেক 

ছন্বনংঘাত এবং অনেক দুঃখ সহ করিলে । তোমাদের সেই পেনঘেব 

উদ্বোধন কেবলমাত্র বজ্রঝঙ্কীরে ঘোষিত হইয়া উঠে নাই, আজ 

করুণাবর্ষণে তষ্ণাতুর দেশে প্রেমের বাদল আনিয়া দিয়াছে । সকলে 

যাহাদিগকে অবজ্ঞা করিয়াছে, অপমানে যাহারা অভ্যন্ত, ঘাভাদের 

স্থবিধার জন্য কেহ কোন দিন এতটুকু স্থান ছাড়িয়। দেয় নাই, গৃভের 
বাহিরে যাহারা কাহারও কাছে কোনও সহায় প্রতাাশ। করিতেও জানে 

না, তোমাদের কল্যাণে আজ তাহাবা! দেশের ছেলেদিগকে ভাই বলিতে 

শিখিল 1” 

“তোমাদের শক্তি আজ যখন প্রীতিতে বিকশিত হইয়। উঠিয়াছে, 

তখন পাষাণ গলিয়া যাইবে, মরুভূমি উর্ববরা হইয়া উঠিবে, তখন 
ভগবান আর আ'মাদের প্রতি অগ্রসন্ন থাকিবেন না। তোমর। 

ভগীরথের ন্যায় তপশ্য। করিয়া রুদ্রদেবের জটা৷ হইতে এবার প্রেমের 

গঙ্গা আনিয়াছ ; ইহার প্রবল পুণ্যঝোতকে ইন্দ্রের এরাবতও বাধ দিতে 

পারিবে না এবং ইহার স্পর্শমাত্রেই পূর্বপুরুষের ভম্মরাশি সপ্রীবিত 

হইয়া! উঠিবে। হে তরুণ তেজে উদ্দীপ্ত ভারত-বিধাতার প্রেমের 
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দূতগুলি, আমি আজ তোমাদের জয়ধ্বনি উচ্চারণ করিয়া নিবেদন 

করিতেছি যে দেশে অদ্দোদম্ন যোগ কেবল এক দিনের নহে 1৮ (১) 

“বাঙ্গালী” হস্পিট্য।ল ফ্ল্যাট যেদিন খিদ্দিরপুরের ডকে বাঙ্গালীর 

অর্থে ভূষিত হইয়। ইউরোপের মহাসমরে আহতের আশ্রয় স্বরূপ অগ্রসর 
হইল, সে দিন কে জানিত যে বাঙ্গালী স্বেচ্ছাসেবক 

টেসিফেো।ন, উন্মাল্তাবুল, কুট, বগ্দাদ প্রভৃতি স্কানে 

যে জয়মাল্য অঞ্জন করিবে, তাহ! তাহার জাতিকে জগৎ সমক্ষে পরিচিত 

করিবার পথ সহজ করিয়। দিবে । বহু যুগের স্্দীর্ঘ তপশ্চধ্যঃয় ও 

কচ্ছ সাধনে যাহ। লাভ করিতে হয়, আত্মত্যাগে যে বিজয়কীন্তি অঞ্জন 
করিতে হয়_-তাহা প্রবচন ও অর্থের দ্বারা লভ্য নহে--আড়ম্থরে তাহ! 

একান্তই ছুল্লপভি। “বাঙ্গালী” হ্স্পিট্যাল ফ্ল্যাট তাহার কম্মভূমির ছায়। 
স্পর্শ করিবার বহু পূর্বেই মান্দ্জের উপকূলে অনস্তচলোম্মি মধো 

নিমজ্জিত হইয়া গেল! বাঙ্গালীর” নামকরণের দিন বৃহৎ সভাস্থলে 

বাঙ্গালার গবর্ণর লঙ কাশ্মীইকেল যে আশীর্বচন উচ্চারণ করিয়াছিলেন, 

এই ছুর্ঘটনায় কয়েক দিনের মধ্যেই তাহা শুধু বস্তহীন স্বপ্রস্থৃতিতে 
পর্যবসিত হইল । 

বাঙ্গালী-সেনা ও. অন্তান্ত বৃটিশ-যোদ্ধা যখন বগ্দাদ্দে বন্দা, 

বগ্দাদের সেনাবাসে তখন একদিন অকম্মাৎ অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হইল। 

আরবী কুলির হস্তের একটী বোমা হঠাৎ পড়ি! 

গিয়া ফাটিয়। ঘাওয়াতেই অন্ত্রশাল৷ জ্বলিরা৷ উঠিল। 

সেই ভীষণ শব্দে চতুদ্দিক ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইল! কামানের 
গোলা, বিমানের . বোমা, বন্দুকের গুলি, হাত-বোম। প্রভৃতি অনবরত 

ফাটিতে লাগিল! সেই অগ্রির ধূমে দিজ্মগুল সমাচ্ছন্্ হইয়া গেল। বঙ্গীদ 
স্বেচ্ছাসেবকগণ তখন প্রায় সকলেই অরূরবর্ভা বিপণি সন্দর্শনে গমন 
(১) সন্রীবনী, ১লা ফাল্গুন, ১৩১৪। 

'বাঙ্গালী, ফ্যাট 

বগ্দাদে অগ্নিকাণ্ড 
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করিয়াছিলেন। ঘন ঘন বজধ্বনি-ঘন ঘন ভূকম্পের ম্যায় ঘোর 

কম্পন সকলকে চমকিত করিয়া দিল। তাহারা মনে করিলেন শত্রুর 

কামানের গোলা আসিয়া বগাাদে পতিত হইতেছে । 

বীর রণদাপ্রসাদ মুহুর্তে দেখিলেন, আর্তনিবাস অনলসংষোগে 

জলিতেছে। চব্বিশ জন বঙ্গীয় “এম্বলেন্স-মেনা তখন বগাদে আহত 

বুটিশ সৈনিকের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন । রণদা তীরবেগে আর্তনিবাসেব 

দিকে ছুটিলেন। যাইয়া দেখিলেন, তুকি 'ফারার ব্রিগেড” নিতাস্ত ভগ্নমনে 

অগ্নিনির্বাণে নিযুক্ত হইয়াছে । মে ভীনণ অনল যে আদৌ নির্বাপিত 

হইতে পারিবে এ ভরসাও তাহার] ত্য।গ করিয়াছে । 

কিয়ৎক্ষণের মধ্যেই “ফায়ার ব্রিগেড? প্রস্থান করিল । ডাক্তার 

কাপ্তান কিং কহিলেন_-“আর বিশেষ কিছু কবিবার নাই, আহত 

সৈনিকগণ সময় মত ঘরের বাহির হইয়াছে |” রণদা কহিলেন--তাা 

সম্ভব নহে। ত্রিশজন সৈনিক এরূপ আহত হইয়াছে যে তাভারা কিছু- 

তেই বাহির হইতে সমর্থ হইবে ন। ), 

আর্তনিবাসের কক্ষপ্রাচীর তখন অগ্রিময় হইয়। ভার্গিয়। পড়িতেছিল । 

রণদ| কহিলেন-_-'আদেশ দিন, আগুনে ঝাপাইয়। পড়ি। দেখি, 

কিছু করিতে পারি কি না।” কাপ্টান কিং বুঝি'লন, এখন দগ্ধগৃহে প্রবেশ 

করিবার চেষ্টা বৃথা । কিন্ক রণদা নির্বন্ধাতিসহকারে আদেশ প্রার্থন। 

করিয়। কাণ্তানকে অভিবাদন পূর্বক কহিলেন-_-“আমার বিশ্বাস ৩০ জন 

আহত সৈনিকের কেহ না কেহ এখনও অগ্রিগর্ভ হইতে মুক্তি লাভ 

করিতে পারে নাই ।, 

আদেশ পাইবামাত্র রণদা, শিশির প্রসাদ, জগদীশ মিত্র প্রভৃতি 

যুবকেরা মুহূর্তে সেই অগ্রিকুণ্ডে ঝম্প প্রদান করিলেন! চক্ষের নিমেষে 

কাণ্চান তাহাদের অন্ুগমন করিলেন। বিংশ জন আহত অক্ষম 

সৈনিক তাই সেই ভীষণ অনল-সমাধি হইতে সেদিন রক্ষা পাইল! 
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দেখিতে দেখিতে অন্তান্ত বঙ্গীয় স্বেচ্ছাসেবকগণ আসিয়া উপস্থিত 

হইলেন । অগ্নি তখন লক্ষ জিহ্ব! মেলিয়। সর্বগ্রাসী হইয়াছে ! তাহারাও 

অনতিবিলম্বে অবশিষ্ট আহত সৈনিকদিগকে বাহিরে আনিয়া নিরাপদ 

স্থানে লইয়া গেলেন । 

বাঙ্গালী যেদিন কলিকাতার এক উৎসবগৃহে বঙ্গীয় শ্বেচ্ছাসেবক- 

গণের এই বীরত্ব-কাহিনী শুনিল, সকলে সে দিন বিস্ময়ে রণদাপ্রসাদের 

সুখের দিকে চাহিল। সকলের সন্দেহ দূর করিবার জন্য ভাক্তার শ্রীযুক্ত 
স্থরেশ প্রদাদ সর্বাধিকারী মহাশয় রণদার “সাব্বিস্ বহি* বাহির করিলেন । 

সকলে দেখিল তাহাতে লিখিত রহিয়াছে-_ 

বগ্দাদ, ১৬ই জুন, ১৯১৬ 

আর, পি, সাহা আমার অধীনে প্রথমে কৃটে এবং পরে ৫৭ নং 

ভারতীয় ষ্টেসনারী হস্পিটালে এবং শেষে বগাাদে ছয় মাঁস কাধ্য করিয়া- 

ছিলেন । বগ্দাদে তিনি বন্দী অবস্থায় ছিলেন এবং আমাদিগের আহত 

ও রুগ্ন সৈনিকদিগের 'সেবায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি যে কেবল 

পরমানন্দে কঠোর পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা নহে । অস্ত্রোপচারের 

পর ক্ষতস্থান বন্ধন, রোগীদিগের অবস্থা পধ্যবেক্ষণ প্রভৃতিও অতিশয় 

নৈপুণ্যের সহিত শিক্ষা করিয়াছেন। এই সকল কাধ্য করিতে করিতে 

যখন আমার মেরুদণ্ড ব্যথিত হইয়া উঠিত, তখন বঙ্গীয় ্বেচ্ছাসেবকদল 

এবং রণদার মত কয়েকজনের হস্তে ভিন্ন, আমি অন্তের উপর এই 

কর্তব্যভার অর্পণ করিতাম না--তিনি এমনি নিষ্ঠার সহিত এই সকল 

কাধ্য করিতেন । 

আমাদিগের সৈনিকদিগের জন্য নিত্য নবীন শাক-পত্র সংগ্রহ করিবার 

তিনিই পথপ্রদর্শক । এই কাধ্যে তিনি নিরতিশয় সাহসেরও পরিচয় 

দিয়ছেন । শাক-পন্র সংগ্রহের জন্য তাহাকে নিত্য এমন স্থানে যাইতে 

হইত যেখানে সর্বদা শত্রুর কামানের গোল! আসিয়া পড়িত!. 

৩৭ 
খি 
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আর্তনিবাসের নিকট তোপখানায় যখন অগ্নি লাগিয়াছিল তখন, 

রণদাপ্রসাদ ধীরচিত্তে অশেষ শ্রম সহ কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছিলেন 

এবং নিজে সকলের শেষে আর্তনিবাস পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । 

আমি তাহার কর্মকুশলতায় পরম গ্রীত হইয়াছি এবং প্রসন্নরচিত্তে এই 

প্রশংসাপত্র দিতেছি । 

(স্বাক্ষর ) এইচ. এফ. কিং 

কাণ্তান, (আই, এম্, এস) 

এই প্রশংসা-পত্রের পাদদেশে লিখিত ছিল-_ 

কাপ্তান কিংএর সহিত আমিও সম্পূর্ণরূপে এক মত। 

(স্বাক্ষর ) পি, বস্থ 

মেজর, (আই, এম্, এস্) 

৫৭ নং ভারতীর ষ্টেশনারী হস্পিটালের অর্ধনাঘক | 

এই প্রশংসাবাক্য শুধু রণদার ব৷ মুষ্টিমেয় বঙ্গ-সেনার শৃবত্বের পরিচয়- 
পত্র নহে-উহা বাঙ্গালী জাতির গৌরবময় প্রশন্তি-পত্র। ডাক্তার 

সর্বাধিকারী মহাশয় একটী সভায় কহিয়াছিলেন ঘে, মেসপটেমিয়ার উচ্চ 

সামরিক কম্মচারিগণ তাহাকে লিখিরাছেন-_বাঙ্গালায় যদি আরও রণদা 

প্রসাদ থাকেন তবে তাহার অসস্কোচে তাহাদিগকে গ্র্ণ করিবেন! 

১৯১৫ খুষ্টাব্বের অক্টোবর মাসে এম্বুলেন্স কোরের অনুরোধে স্থির 

হইল যে, তাহাদিগকে যুদ্ধক্ষেত্রে লইয়া যাওয়! 

হইবে। দেখা গেল যে, এন্বুলেন্স কোরের ডাক্তার 
দ্বারাই কাধ্যক্ষম একটা দল গঠিত হইতে পারে । 

এই সম্প্রদায় হাবিলদার এ পি চম্পটার নেতৃত্বাধীনে সমরক্ষেত্রে যাত্র। 

করিল। ইহারা ষষ্ঠ ডিভিসনের ২নং ফিল্ড এম্বুেলেন্সের সহিত সংযুক্ত 
হইয়। অগ্রসর হইল। কুট-উল্-আমারার যুদ্ধের এক কি ছুই দিবস 

পরেই এই সম্প্রদায় অগ্রগামী সৈম্তদিগের সহিত মিলিত হইয়া বরাবর 

সার জন নিক্সন ও 
কর্ণেল হেনেপির মন্তব্য 
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প্রানি লি সিসি লী সী পাতি সি্প্ী সিিস্পি তি স্সিপী সস সি সে সা পিতা পািপাস্পিল সি পাস সিটি সা লা ১ স্পা স্পি এলসি 

ষষ্ঠ ডিভিসনের সহিতৰ রণাঙ্গনে অগ্রসর হইল। ইহার টিরিকানৈর 

বিশ্ববিখ্যাত যুদ্ধে উপস্থিত ছিল। সেখানে ভীষণ গোলাবর্ধণের মধ্যে 
ইহাদিগকে কর্তব্যপালন করিতে হইয়াছিল। এই দ্ুলর কম্ম তৎপরতা 

সম্বন্ধে যতগুলি মন্তব্য হস্তগত হইয়াছে, তত্সমুদায় হইতে জানা যায় যে, 

গোলাগুলির বর্ষণের মধ্যেও ইহার। অতি প্রশংসার সহিত আহত 

সৈনিকদিগকে সাহায্য দান করিয়াছিল। অতি ভীষণ গোলাবর্ষণের 

মধ্যেও ইহার! সাহসের পবাকাষ্ঠা দেখাইয়া কর্তব্য পালন করিয়াছিল 

এবং পরে আহত দৈনিকদিগকে নদীতীরে লইয়া যাইবার সময়েও 

যথেষ্ট সাহাধ্য করিয়াছিল। নভেম্বর মামের শষভাগে ইহারা যুদ্ধ- 
ব্যাপারের সকল কষ্ট ও অস্তুবিধা অন্যের মতই সমান ভাবে অগ্ান বদনে 

ভোগ করিধাছিল এবং বিনানিিও বিরত উড ৪ ৃ রি 
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৫৮০ বাঙ্গালীর বল 

কর্ণেল জে হেনেসি বলিয়াছেন-_-১৬ সংখ্যক ব্রিগেভ যখন ৬ই 
অক্টোবর তারিখে যাত্রা করে তখন ইহারাও সেই সঙ্গে তিন দিনে ৭ 

মাইল পথ পদব্রজে গমন করিয়াছিল। এই কষ্টকর কুচে সামান্ত 

কয়েকজন ব্যতীত ইহাদের সকলেই প্রশংসার সহিত কৃতকাধ্য হইয়া- 

ছিল। ৯ই অক্টোবর হইতে ১৫ই অক্টোবর পধ্যন্ত ইহারা হৃষ্টচিত্তে 
অতি নিপুণতার সহিত ফিল্ড হস্প্টালের কর্তব্য সম্পাদন করিষাছিল। 

২২শে নবেম্বর টেসিফোনের যুদ্ধের দিন এবং তাহার পরেও তিন দিন 

পর্য্যস্ত ইহার! এন্বুলেন্সের সংবাহকদলের সহিত মিলিত হইয়া যুদ্ধের 

স্থানে কর্তব্য কন্মে নিযুক্ত হইয়াছিল। ইহারা যেরূপে কর্তব্য পালন 

করিয়াছিল তাহা অতীব চমৎকার-_সেকথা সহজে বিস্মৃত হইবার নহে! 

আমাদের বাহিনী যখন কুটে প্রত্যাবর্তন করে, তখন ইহাদের 
মধ্যে একজন হত, একজন আহত এবং ছয়জন শক্র হস্তে বন্দী 

হইয়াছিল । (১) 

কূট-উল্-আমারার স্থবিখ্যাত অবরোধকালে বঙ্গীয় সেবকদলের ২৪ 
৯৮ ৮ পাশা শিট শ্িশত 0 শাশি শি শা শি লি 
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শি 

মৌন-বিক্রম ৫৮১, 

জন মেবক সেনাপতি টাউন্সেণ্ডের সহিত ছিলেন এবং তুর্াদিগের হস্তে 
বন্দী হইয়াছিলেন। বন্দী অবস্থাতেও তাহার। 

অসীম কর্তব্যনিষ্ঠা প্রদর্শন করিতে বিরত হন, 

নাই। 
রণদাপ্রসাদ কহিয়াছেন, টেসিফোনের যুদ্ধে ফণীভৃষণ ঘোষ, শিশির 

প্রসাদ সর্বাধিকারী এবং আমি হাবিলদার চম্পটার নেতৃত্বাধীনে সৈন্ত- 

দলের পশ্চাৎভাগে ছিলাম । আমাদের কৃটে গমন ও অবরোধ-কাহিনী 

সকলেরই জানা আছে । যাহাতে খাদ্য সামগ্রী না ফুরায় সেই জন্ত 
গ্রথম হইতেই আমাদের দৈনিক আহাধ্যের পরিমাণ অর্ধেক কর! 

হইঘ্াছিল। অবরোধ মুক্ত হইল ন।-_ক্রমেই রসদ কমিতে লাগিল । 
আমরা যেদিন শক্রহন্তে আত্মসমর্পণ করি তাহার ১০।১২ দিন পূর্ব 
হইতেই প্রত্যহ ছুই আউন্স পরিমিত আটা, দুই আউন্স তৈল, ১২ 

আউন্স অশ্বের মাংস এবং দুই আউন্স ডাল পাইতেছিলাম । আত্মসমর্পণের 

একপক্ষ পূর্বের ৪ খানি বিমান-পোতে আটা ও টিনে বন্ধ মাংস, ডেট- 

চকোলেট, স্তাকেরিণ প্রভৃতি আসিয়া পৌছিল। প্রত্যেকখানি বিমানে 
৭ মণ করিয়া খাছ সামগ্রী আসিয়াছিল। তাহাতে আর কয়দিন, 

যাইবে ? (১) 

রণদ। প্রসাদ যে হাবিলদার চম্পটার কথা কহিয়াছেন তাহার নাম 
অমরেন্রনাথ চম্পটী। অমরেন্দ্র অমরধামে প্রস্থান করিয়াছেন বটে 

কিন্তু বাঙ্গালী স্বেচ্ছাসেবকিগের গৌরবময় ইতি- 

হাসের সহিত তাহার স্থৃতি চিরদিন বিজড়িত 

থাকিবে । তিনি কলিকাতা পুলিশ-আদালতের 

একজন উদীয়মান ব্যবহারাজীব ছিলেন । বঙ্গীয় সেবক-সম্প্রাদায়ে 

প্রবেশ করিলে পর যখন লোকে তীহাকে জিজ্ঞাস! করিল--“আপনি 

কূট-উল্-আমারার 

অবরোধ . 

হাবিলদার অম- 

রেন্্রনাথ চম্পটা 

দঃ 776 747/57/4 (102) 560 5০, 7916. 



৫৮২ বাঙ্গালীর বল 
পিল 

শলাসিরী সিপিসি ও স্পা ৯ সি তি পোস্ত লি লীস্টিপাি পা তি পাস পি কাসটি লো শীস্টি পাঁছি পা স্পস্ট লা মদ ভাসি রি লা লাশটি লি তির সি ৮ 

কেন ইহার মধ্যে আসিতেছেন ঢ" চম্পটা গরবভরে উত্তর দিয়াছিলেন_ 

“কেন? আমি যে একজন বাঙ্গালী-_-এইজন্য । এই সেবক-সম্প্রদায়ের 

নাম কি বঙ্গীয় সেবক-সম্প্রদায় নহে? প্রত্যেক সবলকায় বাঙ্গালীরই 

ইহাতে যোগদান কর! কর্তব্য ৮ 

এই সেবক-সম্প্রদায় যখন আলিপুরে শিক্ষানবিশি করেন তখন 
অমরেন্দ্রনাথই সকলের প্রাণন্ববূপ ছিলেন। আর্তনিবাসের দৈনিক 

কর্তব্য, প্রহরীর কর্ম, মেবা, বন্ধনশালার তত্বাবধান প্রভৃতি সমস্তই 

তিনি করিতেন । যুদ্ধক্ষেত্রে ইংরাজ সামরিক কন্মচারী ভিন্ন সাধারণতঃ 
অন্যের উপর এতগুলি কর্তব্যপাঁলনের ভার অপিত হর না। কুট-উল্- 

আমারার স্বেচ্ছাসেবকগণ ক্রীড়াচ্ছলে কহিতেন-যখনই বাঙ্গালী- 

আর্তনিবাসে প্রবেশ কর, তখনই সব্বপ্রথমে দেখিবে একজন বপুম্মান 

হাবিলদার আপন কর্তব্যপালনে নিযুক্ত রহিয়াছেন। (১) ইনিই 

হাবিলদার চম্পটা। 

শ্রীযুক্ত শান্ত নেহাল সিং “লগুন অবজার্ভার” নামক পত্রে লিখিয়- 

ছেন_-তুকি কর্তৃক নিক্ষিপ্ত একটা বোমা একদিন একখানি হসপিটাল 

পৌতে আসিয়া পতিত হইল। বোমার মুখে 

হসপিটাল পৌতে তখনও অগ্নি জলিতেছিল--উহা ফাটিবার আর 

নি 1ওবাহাদী বিল ছিল না! নিশ্চিত মৃত্যুর দ্বারে দরাড়াইয়! বচ্ছাসেবক তু 

একজন বাঙ্গালী (প্রাইভেট ) স্বেচ্ছাসেবক মুহুর্ত- 

মধ্যে সেই প্রজ্লিত বোমা তুলিয়! লইল-_নিমেষে উহার অগ্নিমুখ ছিন্ন 
করিয়া নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিল। তাহার ধীরতা, ক্ষিপ্রকারিতা এবং 
আত্মজীবনের প্রতি সম্পূর্ণ উঁদাসিন্ত সেদিন এই হস্পিটাল পোত- 
থানিকে রক্ষা করিয়াছিল--পোতাশ্রয়ে যে সকল আহত রুগ্র সৈনিক 

ছিল তাহারাও ভীষণ মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছিল | এই বীর 

(১১ 72/4 22222 (098) ]015 21, 19197. 



মৌন-বিক্রম ৫৮৩ 
শাসি িলাস্টিলীসিলিসিণী ভাস্টিণীস্িরগাসিত উিতাসিসছি লি৬ কাস সিরা চা 

্েচ্ছাসেবকের নাম প্রকাশিত হইয়াছে বলিস জানি ন না। | তিনি ধিনিই 

হউন, সমগ্র বাঙ্গালী জাতির যে গৌরবের পাত্র তাহাতে আর সন্দেহ 
নাই। (১) 

বন্দীকৃত সেবকগণ যখন ক্রমে ক্রমে মুক্ত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন 
করিতে লাগিলেন, বাঙ্গীলার নেতৃবর্গ তখন তাহাদিগকে পরম সমারোহে 

পুষ্পমাল্যে বরণ করিয়। লইলেন। তাহাদিগের 
যুক্ত বড়লাট_ কীরত্বকাহিনী শ্রবণ করিয়া ভারতের প্রধ।ন রাজ- 

০2 পুরুষ প্রসন্নচিত্তে নিম্নলিখিত মশ্মে কহিয়াছিলেন-__ 

বেঙ্গল ষ্টেসনারী হসপিটালের স্বেচ্ছাসেবকগণ মেস- 

পটেমিয়ায় যেরূপ প্রশংসার সহিত কর্তব্য পালন করিয়াছেন স্বেচ্ছাসেবক 

সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতৃগণ তাহাতে গৌরব অনুভব করিতে পারেন ৷ (২) 

বঙ্গীয় স্বেচ্ছাসেবক দলের সকলেই যে আবার বাঙ্গালায় ফিরিতে 

পারিয়াছিলেন, তাহা নহে। পূর্বেই বলিয়াছি যতীন্দ্র নাথ শত্রর হস্তে 
নিহত হইয়াছিলেন। চম্পটা, শিশির প্রসাদ, জগদীশ, কণিভৃষণ, 
ললিতমোহন, অতুল চন্দ্র, প্রিরনাথ, প্রবোধ ও ম্যাথিউ-জেকবকে বন্দী 
অবস্থায় বগ্দাদ হইতে আনাবালিয়ায় লইয়া যাওয়| হয়। যুদ্ধের শেষ 

পধ্যন্ত ইহারা এসিয়! মাইনরে বন্দী অবস্থার ছিলেন এবং শাস্তিঘাষণার 

পরও তিন বৎসর বন্দী-জীবন যাপন করিয়া ইহাদের কেহ কেহ স্বদেশে 
প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। অমরেন্দ্র নাথ চম্পটা, প্রবোধ চন্দ্র ঘোষ, 

প্রিয়নাথ রায়, ম্যাথিউ-জেকব প্রভৃতি মেসোপটেমিয়ার “কোন্ এক 

অজান! প্রান্তরে মৃত্তিকার তলে চিরনিদ্রায় শয়ান আছেন” তাহার 

সংবাদ কেহ জানে না। ইহার। মরিয়াছেন বটে, কিন্তু মরিয়াই অমর 

হইয়াছেন | 
০ শি + ৮ ৮ শা শীট লি শশী শি শসট  পশ শা শট 

রি 4 /2 4527700/122 ( 12৮) 0০৮ 17, না 

(২) 7%6:5/2:55770% (1020) 019, 1916 



নে 

৫৮৪ বাঙ্গালীর বল 

মেসপটেমিয়ার রণক্ষেত্রে যে বীর বাঙ্গালীঘ্বয়ের মৌন-বিক্রম 

স্বজাতির জন্য ধমলিটারি ক্রস নামক গৌরব-ভূষণ অজ্জন করিয়াছে, 
তাহারা কাপ্তান কল্যাণ কুমার মুখোপাধ্যায় আই 

এম্ এস্ এবং কাণ্তান জ্যোতিলাল সেন আই এম্ 
এস্। কাপ্তান কল্যাণ আর ইহজগতে নাই । 

আর্তসেবা করিতে করিতে তিনি ছুইবাব যুদ্ধক্ষেত্রে গুরুতররূপে আহত 

হইয়াছিলেন এবং তুককী হস্তে বন্দী হইয়াছিলেন। বন্দী থাকা কালেই 

ইউরোপের কোন তুর নগরে টাইফয়েড জরে তাহার দেহান্ত 
ঘটিয়াছে। (১) 

প্রাইভেট মহেন্দ্রনাথ মুখাজ্জির মন্তকের ক্ষতস্থান বাঁধিয়া দিয়! 
একজন ইংরাজ ডাক্তার ( কপ্তান, আই এম্ এস্) যুদ্ধক্ষেত্রেই তাহার 

স্মারকলিপিতে লিখিয়াছিলেন- সমরাঙ্গনে বাঙ্গালীর 

শোণিতপাত এই আমি প্রথম দেখিলাম । আজ 

একজন বাঙ্গালী যে শোণিত-খণ দান করিলেন, কালে ইহাই তীহার 

শ্ব্তাতিকে সম্পদশালী করিবে । (২) 

স্বেচ্ছাসেবকদিগের কার্যে প্রীত হইয়। গবর্ণমেন্ট আরও বাঙ্গালী 

শুশ্রষাকারী চাহিয়াছিলেন। প্রায় একশত যুবক সেজন্য যুদ্ধক্ষেত্রে 

যাইতে প্রস্ততও হইয়াছিল । নানাঁ কারণে শেষে 
তাহাদিগকে বিদায় দিতে হইয়াছিল। বিধাতা 

বাঙ্গালীর মিলিটারী 
ক্রশ অর্জন 

বাঙ্গালীর শোনিত-খণ 

বঙ্গবাহিনীর প্রারস্ত 

(১) 2/2 527277/2 (1)98]) 7125 ০9১ 79176. 

1 119৮ 1০, 7910, 

(২) 10171515006 9150 0018 1 1790 5661) 13617169190 10100050011 01 

৪. 12106 7610. 1015 210 10650006106 ৮/1)101) ৮11] 01115 2, 10055 150 
01015 1506 10% 200 19, 

71২61008110 06 2 02062100061. 1. 5. 85 019 1১9 101. 5. ০. 

52102010115 10 205 00৬15 17511, 52%222 (0510 80৮ 21009, 1017. 



মৌন-বিক্রম ৫৮৫ 

বাঙ্গালীকে আবার যোদ্ধবেশে দেখিতে চাহিয়াছিলেন__কাহার সাধ্য 

যে তাহাকে শুধু স্বেচ্ছাসেবকের লোহিত ক্রশ চিহ্ন ধারণ করায়। 
সে দিন বঙ্গের এক স্মরণীয় শুভদিন। বাঙ্গালী সেই ৩০শে জুন তাঁবিখে 
আবার আপনার স্থপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করিয়াছে-_-তাহার মৌন-বিক্রম 

আবার সেই দ্দিন তাহাকে ম্যাক্সিম গানের সহিত পরিচয়. করিবার 

স্নযোগ ঘটাইয়। দিয়াছে । (১) 

বাহার ক্ষীরধারায় বাঙ্গালী পরিপুষ্ট, সেই বঙ্গজননীর নিকট হইতেই 

বাঙ্গালী শক্তি লাভ করিয়াছে । মৃত্যু যে অতি স্বন্দর-_-তাহাকেও যে 

শঙ্কাহীন চিত্তে বরণ করিয়া লইতে হয়_-বঙ্গজননী তাহার পুত্রকে এই 

মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছেন । তাহাদিগের অসাধরণ মৌন-বিক্রম প্রতিদিন 

প্রতি গৃহে গোপনে প্রকাশ পাম, তাহার সহিত 

জয়নিনাদের সম্বন্ধ নাই, আত্ম-প্রচারের চেষ্টা নাই, 

পাছে আর একজনের কৌতুহল দৃষ্টি আকর্ষণ করে, এই ভয়েই উহা 
সর্ধবদ? সঙ্কুচিত হইয়। রহে। এমন দিন ছিল যখন দীপ্ধ অনলশিখায় 

এই মৌনবিক্রম শুদ্ধ হইয়] পৃথিবীর পূজা! লাভ করিয়াছিল। 

বঙ্গজননীর মৌনবিক্রম 

১৩৪১ সালের টজোষ্ঠ মাসের “ভারতবর্ষে” “সতীর জীবন বিসঙ্জনের” 

একটা অনুপম চিত্র প্রকাশিত হইয়াছিল । ঘটনাটা এইরূপ--“বিগত 
১৫ই এপ্রিল, ২রা বৈশাখ (১৩৪১) কলিকাতার নিমতলা ঘাট যিনি 

মহাতীর্ঘে পরিণত করিয়াছিলেন, শত শত নরনারী ষে সতী-সাধবীকে 

দর্শন ও প্রণাম করিতেছিলেন, সীমন্তে অক্ষয় সিন্দূর, কুস্থমদাম, অলক্তক 

ও নহামূল্য পষ্টবস্ত্রে সজ্জিত হইয়া মৃত্যুর মহান্ মাধুরী মুখে মাখিয়া 

অন্ঠিম শয়নে যিনি স্বামীর জন্ত প্রতীক্ষ! করিতেছিলেন, সেই মহীয়সী 

(১) --57065601) ০৫6 1017, 5, 7, 52115901012 10 0065 ০0৯0 11211, 

774 72722/24 (1090) 80) 121০00১1917. 



৫৮৬ বাঙ্গালীর বল 

পুণ্যপ্রতিমা- শ্রীমতী প্রতিমা পালিত, শ্রীমান অমরনাথ পাঁলিতের 
সহধম্মিণী |” 

“কয়েক মাস যাবৎ কঠিন পীড়ায় শয্যাশায়ী স্বামীর অক্লান্ত সেবায় 
শ্রীমতী প্রতিমা নিরত ছিলেন ।":*--*শেষে গুধধ ও পথ্য প্রদান করিয়া 

যখন বুঝিতে পারিলেন, মানুষের কোনও শন্তিই তাহার স্বামীকে আর 

বাচাইতে পারিবে না, তখন তিনি স্বামীর বক্ষের উপর লুটাইয়া পড়িয়া 

সপ্রেম ভক্তি ভালবাসার ও পতিভক্তির শেষ ও সুগভীর নিদর্শন 

জানাইয়া দাড়াইয়া উঠিতেই জ্ঞানশূন্য হইয়া ঢলিয়। পড়েন। বহু 
চেষ্টাতেও তাহার সংজ্ঞা আর ফিরিয়া আসে নাই। পিতামাতা ৪ 

আত্মীয় স্ব্নের ক্রোড়ে তাহার জীবন-দীপ নির্বাপিত হয়। মৃত্যু 

শেষ মুহূর্ত পধান্ত শ্রীমতী প্রতিম। সম্পূর্ণ নারোগ ছিলেন ।---"..ইহার 

ঠিক তিন ঘণ্ট। পরে প্রতিমার স্বামী অমরনাথের মৃত্যু হয়।""--**এই 
পতিগত প্রাণা কুস্থমকোমল৷ সতী-শিরোমণি স্বর্ণ প্রতিমা বৈধব্যকে জয় 

করিবার অজেয় শক্তি ও মানসিক তেজ কোথ। হইতে পাইয়াছিলেন 

তাহা! আমাদের ধারণার অতীত।” 

শত্রুর গঞ্জনে গৃহ কম্পিত হইতেছে, অরাতিখড়েগ পতিপুত্র 

ভূশয্যায় বিলুষ্টিত--নারী-মধ্য।দ| রক্ষার জন্য অসিহস্তে প্রহরী আর কেহ 

নাই, এমন অসহায় অবস্থ।য় আত্মসম্মান রক্ষার জন্য অগ্রিপ্রবেশ হয়ত 

দুর্বল হৃদয়ের ক্ষণিক উত্তেজনার ফল বলিয়া কেহ কেহ বলিতে পারেন । 

কিন্তু যখন শক্রর ছায়াম্পর্শেরও সম্ভাবনা নাই, যখন পুত্র কন্ত| ভ্রাতা 

সকলেই পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, যখন অংসারে গৃহিণীর কাম্য যাহা 

সে সকলই আছে-_-নাই কেবল তাহার ইহ-পরকাল-সর্বশ্ব স্বামী-_তথন 

তাহারই চরণ ধ্যান করিয়া আনন্দে অগ্নি-প্রবেশ করিতে যে বিক্রম 

প্রয়োজন তাহ। ভারতবর্ষ ব্যতীত পৃথিবীর আর কোনও দেশেই নাই । 

বঙ্গলারী সেই অন্তপম মৌন-বিক্রমে গব্বিতা_বাঙ্গালী তাহারই স্তন্তে 



মৌন-বিক্রম ৫৮৭ 
শা্পা্পাস্পা্হী রি স্িপিসসিনাছি 2৯ পক পা 

লালিত, ভাহারই ছায়ায় য় বন্ধিত, তাহারই আত্মত্যাগের: মন্ত্রে  বীক্ষিত-_ 

তাহারই চরণরেণু স্পর্শে বলদপিত। 
সত্য বটে ঠবদেশিক এ্তিহাসিকগণ নানা আলোচনার পর সিদ্ধান্ত 

করিয়াছেন যে, হিন্দুন।রী সকল সময় স্বেচ্ছায় অগ্রি-প্রবেশ করিতেন না। 

এ সিদ্ধান্তকে একেবারে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আত্মরক্ষার 

চেষ্টা মানব প্ররুতির চিরাচরিত স্বাভাবিক ধশ্ম। কিন্তু মে স্বাভাবিক 

প্রবৃত্তিকে দমন করিয়াও যে বঙ্গনারী অধিকাংশ স্থলেই স্বেচ্ছায় আজ্মদান 

করিয়াছেন, ইহার দার্শনিক কারণ যাহাই নিদ্দিষ্ট হউক না কেন, উহ! 
যে শক্তি ও দৃঢ়তার পরিচয় প্রদান করে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় 

নাই। আজিও মধ্যে মধ্যে সংবাদ পত্রে সতীদাহের সংবাদ দেখিতে 

পাওয়। যায়। 

একদিন বঙ্গের প্রথম ছোটল।ট বন্গরমণীর সে অলৌকিক মৌন- 

বিক্রম দর্শনে চমত্কৃত হইয়াছিলেন। সে কাহিনী তিনি এইরূপে 

বর্ণনা করিয়াছেন £-- 

১৮২৭ খুষ্টাব্দে রাজবিধি সতীদাহ বন্ধ করিয়াছে । সেই সময় আমি 

হুগলীর ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলাম । একদিন সংবাদ পাইলাম যে, আমার কুঠি 

হইতে কয়েক মাইল দূরেই সতীদাহ হইবে। গঙ্গাতীরে সর্বদাই একপ 
ঘটনা ঘটিত । 

০০০০০০০০৩৩৩ আমার সহচরছয় রমণীকে নানারূপে বুঝাইয়। নিরন্ত 

করিতে চেষ্টা করিলেন। তাহারা বাঙ্গাল জানিতেন ন। বলিয়। আমি 

তাহাকে সকল কথা বুঝাইয়া বলিলাম। তিনি গম্ভীরভাবে একমনে 

সমস্ত শুনিলেন_কিন্ক কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না 1--.-*অবশেষে 

তিনি চিতা সন্নিধানে যাইবার জন্য অধীরত প্রকাশ করিতে লাগিলেন । 

আমি যখন দেখিলাম যে কিছুতেই তীহাকে নিবৃত্ত কর! যাইবে না, 
তখন তীহাকে চিতার পার্থ যাইতে অনুমতি দিলাম । 



৫৮৮ বাঙ্গালীর বল 

পুরোহিত আমাকে কহিলেন--“একবার জিজ্ঞাসা করুন অগ্নিতে 

উহ্হাব যে বিষম যন্ত্রণা হইবে, তাহা কি উনি ভাবিতেছেন ॥ 

বমণী আমার নিকটেই বসিয়াছিলেন। প্রত্যুত্তরে তাহার তীক্ষবুদ্ধি- 

ব্যঞ্চক মুখখানি তুলিয়া ত্বণার স্বরে কহিলেন-__“একট। প্রদীপ আন্থুন।১:.. 

০০০ প্রদীপ প্রজ্ঘলত করিয়! তাহ।র সক্মুখে রাখা হইল। তীব্র দৃষ্টিতে 
আমার দিকে চাহিয়া তিনি তাহার দক্ষিণ হস্ত ভূমিতে সংস্থানপূর্ব্বক 

অগ্নিমধ্যে অঙ্গুলি প্রবেশ করাইলেন। পূর্বেই এই অঙ্গুলিটী ঘবুতসিক্ত 

বন্ধে জড়ানো হইয়াছিল । অঙ্গুলিটি ঝলসাইয়৷ গেল--উহাতে ফোস্ক। 

উঠিল-_-উহ। শেষে কালো হইয়া! গেল। একটি হৎংসপক্ষ আগুনে ধরিলে' 

তাহা বেরূপ বক্র হইয়া যায়, অঙ্গুলিটিও সেইরূপ বক্র হইয়া! গেল! 

এইরূপে কিছুক্ষণ কাটিল। রমণী একটিবারও হাত সরাইলেন না-_ 

একটিও কাতর ধ্বনি করিলেন না--তীহ।র বদনে বিন্দুমাত্রও পরিবর্তন 

লক্ষিত হইল না। তিনি কহিলেন_-“এখন আপনার সন্দেহ দূর হইয়াছে 

কি? আমি ব্যগ্রভাবে কহিলাম-_-ই।, হইয়াছে । তখন তিনি ধীরে 

ধীবে অগ্নি হইতে অঙ্গুলি অপস্থত করিয়া কহিলেন__“এখন কি আমি 

যাইতে পারি? আমি সম্মতিদিলাম। তিনি অবসপিত নদীতীর 

বহিয়া ধীরে ধীরে চিতার নিকট নামিয়। গেলেন 1." 

আমি অনেকক্ষণ পর্যন্ত সেই চিতার অতিশয় নিকটেই ছিলাম-__ 
শেষে অগ্নির উত্তাপে সরিয়া আসিলাম-_-তখনও তাহার ক হইতে শব্দ 
মাত্র বাহির হইতে শুনি নাই-_চিতার মধ্যে কিছু যে নড়িতেছে এমন 

পর্যস্ত দেখি নাই। কেবল একবার দেখিলাম তাহার দেহের উপরিস্থিত 

কাষ্ঠগুলি অতি ধীরে একটু নড়িয়া উঠিল-_-তাহার পরই সব স্থির ৷ (১) 

ইহাই বঙ্গরমণীর অসাধারণ মৌন-বিক্রমের অতি শ্রে্ঠ ও পবিত্র 
শে পাপা সিসি শস্শশাশী শি ২ এএসপি দি আপ ৯৯৮৮৯ লিসা ০২০০১ পিএ লিল শপে দশপিিরিতি শপ িস্প তে 

(১) 1360571 81067 00১৪ [0 00956107015, ৬০1 7 1১,197. 



মৌন-বিক্রম ৫৮৯ 

ইতিহাস-_তাহা কল্পান্তকাঁল পধ্যন্ত পৃথিবীর পূজা লাভ করিবে। 
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন-_ 

“বাঙ্গালার, সেই প্রাণবিসজ্জনপরায়ণা৷ পিতামহীকে আজ আমরা 

প্রণাম করি । তিনি যে জাতিকে স্তন দিয়াছেন, স্বর্গে গিয়া তাহাকে 

বিস্বৃত হইবেন ন।। হে আধ্যে, তুমি তোমার সন্তানদিগকে সংসারের 
চরম ভয় হইতে উত্তীর্ণ করিয়। দাও। তুমি কখনও স্বপ্নেও জান 

নাই যে, তোমার আন্মবিস্থৃত বীরত্ব দ্বারা তুি পৃথিবীর বীরপুরুষ- 

দিগকেও লজ্জিত করিতেছ। তুমি যেমন দ্রিবাবসানে সংসারের 
কাজ শেষ করিয়া নিঃশব্দে পতির পালক্কে আরোহণ করিতে,_- 

দাম্পত্যলীলার অবস।ন দিনে সংসারের কাধ্যক্ষেত্র হইতে বিদায় লইয়া 

তুমি তেমনি সহজে বধূবেশে সীমস্তে মঙ্গলসিন্দূর পরিয়া পতিতর চিতায় 
আরোহণ করিয়াছ। মৃত্যুকে তুমি স্থুন্দর করিয়াছ, শুভ করিয়াছ, 
পবিত্র করিয়াছ,_চিতাকে তুমি বিবাহ-শধ্যার ন্যায় আনন্দময়, কল্াযাণময় 
করিয়াই। বাঙ্গালাদেশে পাবক তোমারই পবিত্র জীবনাহুতি দ্বাব। 

পৃত হৃইয়াছে-_আজ হইতে এই কথা আমর! স্মরণ করিব। আমাদের 

ইতিহাস নীরব, কিন্তু অগ্নি আমাদের ঘরে-ঘরে তোমার বাণী বহন 

করিতেছে । তোমার .অক্ষয় অমর স্মরণনিলয় বলিয়৷ সেই অগ্নিকে, 

তোমার সেই অস্তিমবিবাহের জ্যোতিঃন্থত্রমম্ন অনন্ত পট্টবসনখানিকে 

আমরা প্রত্যহ প্রণাম করিব। সেই অগ্নিখিখা তোমার উদ্যত-বাহুরূপে 
আমাদের প্রত্যেককে আশীর্বাদ করুক। মৃত্যু যে কত সহজ, কত 

উজ্জ্বল, কত উন্নত, হে চিরনীরব ত্বর্গবাসিনি, অগ্নি আমাদের গৃহপ্রালণে 

তোমার নিকট. হইতে সেই বার্তী বহন করিয়া অভয় ঘোবণ! 

করুক।? 



ষোড়শ পরিচ্ছেদ 

ইউরোপীয় মহাসমরে বাঙ্গালী 
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দশ বৎসর পূর্বেব একদিন বঙ্গ শিল্পী চিত্রপটে লিখিয়াছিলেন, বঙ্গবীর 

যোদ্ধবেশে সজ্জিত হইয়া জননীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিতেছেন । 

জননী থাতৃন্সেহের পুণ্যকবচে পুত্রের দেহ রক্ষা 

করিয়া বিজয়-গৌখবে ভূষিত হইবার জন্য তাহাকে 

বিদায় দিতেছেন। চিত্রের পাদদেশে লিখিত ছিল-_“পঞ্চাশৎ বর্ষ পর”; 

সফল স্বপ্ন 

₹. 1] 0১6 00 17021] 01660108200 3,:1917--217602727126 

(1021০) 101) 5 1917. 



ইউরোপীয় মহাসমরে বাঙ্গালী ৫৯১ 
সা সি ৬ পিস সি সিল ক সি ০ লস পাস্কিস্দিগা 

কালচক্রের অপূর্ব বিবর্তনে দশবর্ষ মধ্যেই চিত্রকরের কল্পন। সফল 
ভহয়াছে। 

উনবিংশ শতাব্দের শেষ পাদে (১৮৮৫ খুষ্টাব্ে) যখন আফগানি- 

স্থানের প্রান্তে রুষের সহিত ভারতসম্রাটের সমরায়োজনের সম্ভাবন। 

হইয়াছিল, তখন পাঁচ শত বাঙ্গালী সখের-সৈনিক 

হইয়! যুদ্ধে গমন করিবার অন্তমতি চাহিয়াছিলেন 

কিন্ত তখন সে অনুমতি প্রদত্ত হয় নাই । (১) সে দিন বাঙ্গালীর হৃদয়ে 
যে তীব্র আকাজ্ঞ। জাগ্রত হইয়াছিল, তাহ! স্থযোগের অভাবে আরও 

প্রবল হইবার স্থবিধা না! পাইলেও, স্ুপ্তিমগ্র হয় নাই । 

২১ণে ভাদ্র বাঙ্গালীর সেই রুদ্ধ কর্পথ মুক্ত হইয়াছে। সৈন্ত- 
গ্রহ-সমিতির সম্পাদক ডাক্তার শ্রযুক্ত শরৎকুমার মল্লিক মহাশয় 

সেদিন কলিকাতার টাউন হলে ঘোষণা করিয়াছিলেন,-৩০ আগষ্ট 

যখন বাঙ্গালী প্রথম সৈনিক হইবার জন্য নাম লিখাইতে আবস্ত করে-_ 

এত লোক নে দিন সৈনিকত্রত ধারণ করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিল 

বে, শুধু নাম লিখিতেই এক সপ্তাহ কাল লাগিয়াছিল। প্রথম দিনেই 
১২০ জন বাঙ্গালী পৈনিক-মনোনয়ন-স্থান হইতে ফোর্টউইলিয়মে প্রবেশ 

করিয়াছিলেন । (২) 

বঙ্গের সে এক স্মরণীয় শুভ দিন) কারণ বহুবর্ষ পূর্ব হইতেই 

কলম্কটীক। ধারণ কবিয়া বাঙ্গালী শুনিয়া আমিতেছিল যে, ভাগীরধীর 

তীরবাশীদিগকে কেহ কোন দিন সৈনিক করিতে পারে নাই , (৩) 

২১শে ভাত্র, ১৩২২ 

(১) কলিকাত। টাটন হলে শ্রীসুক্ত সুরেন্ত্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের বক্তা । 2? 
/727/22422 € 19281), 271) ১610. 1016. 

(২) কলিকাতা টাউনহলে ডান্তার শ্রীষুক্ত শরৎকুমীর মল্লিকের বক্তৃত1। 
//%29/2/2577207 (102 ১70) 9911. 7916. 

(৩) কলিকাতা ষ্টার থিয়েটার-গৃহে শ্রীধৃক্ত মতিলাল ঘোষের বক্তৃতা, 
71745425727 10210) 56105 13055 7916. 



৫৯২ বাঙ্গালীর বল 

চতুদ্দিকে সন্দেহ ও বিদ্রপ, বাক্যে ও চিত্রে প্রকাশিত হইয়া বাঙ্গালীকে 

তখন নিত্য বেদনা! দিতেছিল, (১) রাজপতাকার নিম্নে সমবেত হইয়! 

সংগ্রামে জীবন দান করিতে সোৎস্থক বাঙ্গালী ২১শে ভান্র সকল 
নিন্দার অগ্রি-জিহবাকে কুদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। বঙ্গের গভর্ণর 

বাহাছুর (লর্তভ কামণইকেল) সে দিন নবীন বাঙ্গালী সৈন্ভদিগকে সম্বোধন 

করিয়া বলিয়াছিলেন-_ 

“তোমাদের এই সৌভাগ্যে আনন্দ প্রকাশ করিবার বিশেষ কারণ 

আছে; বাঙ্গালী জাতি সৈনিক হইবার অধিকার লাভ করিয়াছে। 

(তোমরাই বাঞঙ্জালার প্রথম সৈনিকদল। বাঙ্গালীর যে সৈনিক হইবার 

যোগ্যতা আছে, ইহা এতদিন কেহ ভাবে নাই । তাহাতে লজ্জার কারণ 

নাই । অনেক লোক আছে, যাহারা কোন-না-কোন কারণে সৈনিক 

হইবার উপযুক্ত নহে-_আমি নিজেই সেইরূপ এবং আমার মনে হয় 

সমূপস্থিত ভদ্রমগ্ুলীর মধ্য আরও অনেকে তদ্রপ আছেন । ..তোমর! 

স্বেচ্ছায় গুরুতর দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছ বলিয়া আমি আনন্দিত হইয়াছি। 

তোমাদের কণ্মকল যে শুধু তোমরাই ভোগ করিবে তাহা নহে, বাঙ্গালী 
জাতি তাহার ফলভাগী হইবে 1৮ (২) 

যে দেশের অধিবাসী অনেকদিন অস্ত্রধারণ করে নাই-_যাহাদের 

(১) 0106 25102115105 ০5 050650. 1) 4/%2 7271776  (108]) 200) 

'00001967) 1967 116 50865507210 (10910) 0০৮ 7০১ 70107) 7/৫ 

9£2£2577227 (1020) 006 155 1916 ) £% 2 2//25 97 27222) £7/1/5/212% 

7722/1)--- ৭9৬61001961 29, 7016. 

(২) 96601) 01 17. 1, 1,010. 02110101026] 11) 006 10৮1 752]: 272 

75/7657%27/ (090 70 56190 7916. 



ইউরোগীয় মহাসমরে বাঙ্গালী ৫৯৩ 

বিক্রম বহুদিন পধ্যন্ত মৌন থাকিয়া নানাভাবে নানাকাধ্যে নানাপথে 

আত্মপ্রকাশ করিয়া আসিতেছিল--রাজাজ্ঞা সহস| 

তাহাদের সেই স্বপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করিয়া এক 

কেন্দ্রে সহত করিল। ৪৮ দ্দিবসের মধ্যে ছুইটি 

বাঙ্গালী কোম্পানী (২২৮ জন ) গঠিত হইয়া গেল। প্রবাসী বাঙ্গালী 

পধ্যন্ত সেনাদলে প্রবেশ করিলেন । (১) নহামান্ত বড়লাট বাহাছুর (২) 

এবং ভারতের প্রধান সেনাপতি এই সংবাদে আনন্দ জ্ঞাপন করিলেন । (৩) 

ভারতের এডজুটাণ্ট জেনারেল নর্বসাধারণের অবগতির জন্য 

জানাইলেন যে, নবগঠিত মেনাদলের শিক্ষানবিশি প্রশংসনীয় | (৪) 

জাতীয় কলঙ্ক মোচনের একটি উৎকৃষ্ট পন্থা সহস। মুক্ত হইয়াছে 

দেখিয়। বঙ্গের ধনাঢ্য পরিবার হইতে আরম্ভ করিয়! মধ্যবিত্ত গৃহস্থের 

খিক্ষিত সন্তান পধ্যন্ত বিবয়কাধ্য পরিত্যাগ পূর্বক সনিক-ব্রত ধারণ 

করিতে লাগিলেন । যে শ্রেণীর শিক্ষিত বাঙ্গালী 

সাধারণ সৈনিক হইয়াছিলেন, পৃথিবীর অনেক 

দেশেই তাহা বিরল । অর্থ ইহাদের কাম্য ছিল না__জাতীয় গৌরব 

লাভই ইহাদের সাধন। ছিল। বাঙ্গালার নগরে নগরে উদ্বোধনের থে 

পাঞ্চজন্য নিনাদিত হইয়াছিল, প্রতি বাঙ্গালীর গৃহে তাহার ধ্বনি 

বাঙ্গালী 

ডবল কোম্পানী 

উদ্বোধন 

(১) 76102186917, 107 0)5 ৮০৪1০১ 1১ ]1)7- 9. 1৯০ উি01112 1191) 

5০0, 130022106 1২০11000706 000010010600.--21%2 22757120958) 29 

০0১৮1001901 70910. 

(২) 00 05 01111075 9001607৮ 0০ 17. তি” 050৬1050৮6০ 1377 ১. 

|. 10110 2011) তত ০৮০101901, হ917--775 7727226 (19210) 29 ২ ০৮০]০- 

1)01) 1910. 

(৩) 17100) 0১6 11111215 5601০09 60 17. 125 009 (010)177217037-01)- 

40516100101, 5. চত, 01110--7%2 72%4122 (102) 60 196০, 1916. 

(৪) 772 77715212 (109 290 তি 09561101961, 7910. 

৩৮ 



৫৯৪ বাঙ্গালীর বল 

পৌছিয়াছিল। শিক্ষাকেন্দ্রে যাত্রাকালে বাঙ্গালী-টসনিক প্রতি রেল- 

ষ্রেসনে যেক্প আদর ও সম্মান লাভ করিয়াছিলেন__-তাহাদ্িগের 

যাত্রাপথ যেরূপে আলোকোডভানিত, বাছ্যে মুখরিত, কুন্থমদামে লঙ্জিত 

ও শুভ্রলাজযুক্ত হইয়াছিল-_অন্তঃপুরচারিকাদিগের মঙ্গলধ্বনি যেরূপে 

তাহাদিগকে অভিনন্দিত করিয়াছিল তাহ। দেখিয়া কোন্ বাঙ্গালীর 
হৃদয়ে সেদিন আশার সঞ্চার হয় নাই? 

বঙ্গ-মাতৃকা সেদিন “মহিলা-সমিতির” বেশে দেখা দিয়া নবধন্মে 

দীক্ষিত পুত্রগণের শিবে আশীষকুস্থম বর্ষণ করিয়াছিলেন, নানা নিত্যা- 

বশ্তক উপচাব প্রদান করিয়া তাহার] পুত্রদিগকে 

সমরাঙ্গনে প্রেবণ করিয়াছিলেন-_-সহসা জাগ্রত 

পুত্রগণের নবদীক্ষাব জ্ঞভূমিতে উপস্থিত থাকিয়া তাহাদের হৃদয়ে বল 

সঞ্চার করিয়াছিলেন । (১) মাতৃন্েহ সেদিন অবরোধ প্রথাকেও উপ্ক্ষ। 

করিয়া রেল ষ্টেশন পধ্যন্ত বীর পুত্রের অন্তগমন করিয়াছিল । সংবাদ- 

পত্রের বিজ্ঞ ইংরাজ সম্পাদক ও লেখকগণ এই সকল দেখিয়া বলিয়া- 

ছিলেন-_বঙ্গের এই অনুষ্ঠান বাঙ্গালীব জাতীয় ইতিহাসের একটি 

গৌরবমপ্ডিত সুচনাকে উজ্জল করিয়াছে-_সন্দেহশূন্য করিয়াছে--সত্য 

বলিয়া জগৎ সমক্ষে বিঘোষিত করিয়াছে । (১) 

১৯১৬ খুষ্টান্দের ২৮ নভেম্বব যখন বাঙ্গালী ডবল-কোম্পানীর 

ত্রয়োদশ দল শিক্ষাকেন্দ্রে যাত্র। করিল, তখন আবশ্তক সংখ্য। পূর্ণ 

হইয়াছে বলিয়া কিছুদিনের জন্য সৈন্য সংগ্রহ বন্ধ 
হইয়াছিল। বাঙ্গালী-ডবল-কোম্পানী তখন ৪৭ নং 

বঙ্গ-জননী 

বঙ্গ-বাহিনী 

€১) রঙ্গপুরের সভা । 212 227722/22 €)270 160) £১০৪, 7977 200 22100 

2125১ 1917. 

(১) 7%2 54215727১36 26১ 7916 3 [01600 10) 006 40201651 

25 00460 10 £%6 2927%25/22 (1090) 60) 01257 1917. 



ইউরোপীয় মহাসমরে বাঙ্গালী ৫৯৫ 
োৌস্পিছিা সপ শর্ত স্পা সি ত. লী পিসি পরখ লস পাস পা ছি পিন এছ ক 

পঞ্তাববাহিনীর সহিত সংযুক্ত হইয়াছিল। কিছুকাল পর গবর্ণমেণ্টের 

আদেশে ডবল-কোম্পানীকে একটি পূর্ণ বাহিনীতে ( চ২6510067 ) 
পরিণত করিরার আয়োজন হইল । সৈন্যসং গ্রহের চেষ্টায় নানা স্থানে 

নানা ভাবে অভ্যথিত হইয়া! বাঙ্গালী-সৈনিক দ্রেশনায়কদিগের সহিত 

দেশের বহু সভায় উপস্থিত হইলেন । নর নারী তাহাদিগের শিরে পুষ্প 
বর্ষণ করিতে লাগিল। শ্বজাতি কর্তৃক উপাহ্ৃত কুন্মদাম আশীর্বাদ স্বরূপ 

ধারণ করিয়া আবেগপূর্ণ কণ্ঠে তীাহাবা কহিলেন -“আমরা ফুলের জন্যই 

নগরে নগরে ঘুরিতেছি বটে__আমরা ফুল চাই! কিন্তু গাছের সে ফুল 

নহে ।” (১) যে ফুলের সৌরভে বিশ্ব গন্ধামোদিত হইবে-__যে কুক্তম 

পৃথিবীব পারিজাত সমুহের পার্খে অগ্নিচক্রে স্থান লাভ করিয়া, জগতের 

শবসাধনভূমে মহাশক্তির মহাপুজার অর্থ্য হইবে-তীহারা সেদিন 

স্বদেশবাপীর দ্বারে দ্বারে সেই ফুল ভিক্ষা করিয়া ফ্রিয়াছিলেন । ডবল- 

কোম্পানী দেখিতে দেখিতে একটি পরিপূর্ণ বঙ্গবাহিনীতে পরিণত হইল । 

মাননীয় গবর্ণর লর্ড কার্মাইকেল স্থরসভাব যে রুদ্ধ দ্বার বাঙ্গালীর জন্য মুক্ত 
করিয়াছিলেন, জনপ্রিয় গভর্ণর আর্ল অব রোণাল্ডসে সেই সভা খণ্ডপে 

বাঙ্গালীর জন্য স্বন্ন্ত্র আসন প্রতিষ্ঠিত করিয়া বাঙ্গালী জাতির অশেষ 

কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন সন্দেহ নাই । ডবল-কোম্পানী বঙ্গবাহিনীতে 

পরিণত হইয়াছে শুনিয়। আনন্দ বিজ্ঞাপন পৃর্বক তিনি সৈম্য-সং গ্রহ- 

সমিতিকে জানাইয়াছিলেন যে, তিনি ভরসা করেন যাহাতে সত্তর দ্বিতীয় 

বাহিনী গঠিত হয়, সমিতি সর্ধ প্রযত্বে তাহার ব্যবস্থা করিবেন । (২) 

তাহার উৎসাহব ণী লাভ করিয়া বঙ্গের নগরে নগরে তখন সৈন্য- 

ংগ্রেহের চেষ্টা'হইতে লাগিল । পূর্ববঙ্গ এক কোম্পানীর অধিক টসন্য 

(১) রঙ্গপুরের সৈম্য-নংগ্রহ-সভায় হাবিলদার শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ সেনের উক্তি । 
716 72722/2 (1980 1500 25, 19157. 

(২) 212 727%22/22 0020) 20 70015 7917, 



৫৯৬ বাঙ্গালীর বল 

প্রেরণ করিয়া পূর্ববঙ্গের প্রাচীন গৌরব রক্ষা করিল। (১) কলিকাতা 

বিশ্ববিগ্ভালয় সৈম্তসংগ্রহে মনোযোগ দিলেন, বঙ্গের অভিজাত সম্প্রদায় 

ও ব্যবহারাঁজীব প্রভৃতি বিশিষ্ট ভদ্রলোকগণ ভারতরক্ষার জন্য বাঙ্গালী 

অশ্বারোহী সেনাদল গঠন করিলেন, ঘুরোপীয় মহাযুদ্ধে নান। প্রকার 

কর্মের জন্য বাঙ্গালা হইতে বহুলোক সংগ্রহের উদ্দেশ্তে গবর্ণমেণ্টের 

তত্বাবধানে বেঙ্গল রেক্রুইটীং বোর্ড সংস্থাপিত হইয়। গেল। (২) ইতি- 
পূর্ধবেই ভারতরক্ষার জন্য ভারতবাসী আহত হইয়াছিল। বঙ্গেও 

শিক্ষিত সম্প্রদায় হইতে ভারতরক্ষী সেনাদল গঠিত হইতে আরম্ত 

হইল। 

বাঙ্গালী ডবল-কোম্পানীর শিক্ষাকালে ৪৬ সংখ্যক পাঞ্জাববাহিনীর 

নায়ক কর্ণেল এইচ মকুলে বাঙ্গালী-সৈনিকের বৃদ্ধি, সচ্চরিত্রতা এবং 

কর্তব্যপালনে আগ্রহ দেখিয়। বিশেষ প্রশংসা কবিয়া- 

ছিলেন এবং ডাক্তার শ্রীযুক্ত শরতৎকুমার মল্লিক 

মহাশয়কে জানাইয়াছিলেন-_“বঙ্গসৈনিক কতদূর অগ্রসর হইল আপনি 
তাহা জানিতে চাহিয়াছেন। তাহারা এখন যেরূপ শ্রম করিতেছে তাভ। 

দেখিয়৷ মনে হয়, এইরূপ করিলে তাহারা সত্বরেই সুশিক্ষিত হইবে । 

ইহাঁর। সকলেই তীক্ষধী-_সকলের স্বভাবই অতি স্থন্দর.....-সাধারণভাবে 

ইহাই বলিতে পারি যে, ইহার! সকলেই সদাচারী, কন্মে আগ্রহশীল এবং 

যে সম্প্রদায় হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার মুখ উজ্জল করিবার 

জন্য উদ্গ্রীব।” (৩) কাপ্তান বিল্ লিখিলেন_-“বাঙ্গালী-সৈম্ত তাহাদের 

কার্য হ্থন্দররূপে শিক্ষা করিতেছে ।” (৪) মকলারের পত্রের ছুই মাস 

শিক্ষানবিশি 

(১) ঢাক। প্রকাশ । ৩১ আবযাঢ, ১৩২৪। 

২) 7/2 252%27%2 0920) 7300 0015১ 1917. 

(৩) 712 52722/22 0080) 80 ত০%6701)617) 10916. 

(8). সঞ্জীবনী--৯ কান্তিক, ১৩২৩ । 



ইউরোপীয় মহাসমরে বাঙ্গালী ৫৯৭ 

পর লেফটেনাণ্ট টেলার লাহোরে কহিয়াছিলেন-_কোম্পানীর শৃঙ্খলা 

এবং আচার ব্যবহার অতি স্ুন্দর। ইহার! অল্পকালমধ্যেই কুচ কাওয়াজের 

সকল কৌশল শিখিয়া লইয়াছে । মনে হয় বাঙ্গালী সৈন্য উৎরুষ্ট যোছ। 

হইবে । (১) 

শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া বাঙ্গালী সৈন্ যুদ্ধে যাইবার জন্য উদ্ গরীব হইয়া- 
ছিল। নওসেরার খেলার যুদ্ধে পাঠান সৈনিকদিগকে পরাজিত করিয়া 

তখন আর তাহাদের তৃপ্তি কোথায়! সমগ্র 

মানবজাতির স্বাধীনতা আক্রান্ত হইয়া যে সম্কট- 

কাল উপস্থিত করিয়াছিল--সেই সঙ্কটকালে যে মহাধুদ্ধে পৃথিবীর 

সমুদায় স্সভা জাতি সমবেত হইয়। বিশ্বমানবের স্বাধীনতাহস্ত দিগকে 
শাসিত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হ্ইয়াছিল-_বাঙ্গালী সৈনিক সেই 

সত্য যুদ্ধেব রুধির-তরঙ্গে তর্পণ করিবার জন্য উন্মুখ হইয়। নান! স্থানে 
আবেদন জানাইতে লাগিল । (২) এতদ্রিনে তাহাদের বাসনা পূর্ণ 

হইল । সমগ্র দেশবাসীর আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়৷ ৪৯ সংখ্যক বঙ্গবাহিনী 
যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রা করিল । (৩) 

ভারত সম্রাটের বঙ্গ প্রজাই যে শুধু বাঙ্গালী জাতিকে আবার শূরত্বের 
গৌরবে গব্বিত করিয়াছেন তাহা নহে । বঙ্গের ফরাসী প্রজাও বাঙ্গালীর 

কঠে জয়মাল্য প্রদান করিয়াছেন। লেফটেনাণ্ট 

রি বিল্ লিখিয়াছেন--“পগ্ডিচেরীতে আসিয়া অবধি 

তাহারা (বাঙ্গালী সৈনিক) যেরূপ যোগ্যতার 

যুদ্ধষাত্রা 

(১): 72%2 527%02% 0029) 270 02০, 1937. 

(২) 7212 727154£2 (1928) 17 ০৬১ 79106. 

1672 60) টব ০%১ 7010. 

40100106125 00009156010 £//2 22722 (00200 00) 125) 19127. 

7%2 172752£2 (09৮) 130) 080020১7917. 

(৩) 2%2 72%5676 (005009 2 ১৪৪, 1917 



৫৯৮ বাঙ্গালীর বল 
পন পা পাস্িঠ ছি লী লাসি পাটি পাটি পাটি পি পরাসি পাস পা পি শা তি 

সহিত কারধ্যাদি করিতে নে তাহার নুখ্যাতি ন! | করিয়া 

থাকা যায় না। এই অল্পবয়স্ক যুবকগণ সকলেই সচ্চরিত্র ; তাহাদের 

বিরুদ্ধে আজ পধ্যস্ত কোন অভিযোগ হয় নাই। ইহারাই আমার! 

লকল সেনাদলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সেনাদল ; এই কথায় একটু মাত্রও 

অতুযুক্তি নাই।” 

“সম্প্রতি সংবাদ পাওয়া গিয়াছে উচ্চ ফরাসী সামরিক কম্মচারিগণ 

ইহাদের বিছ্া-বুদ্ধি ও কাধ্যদক্ষতায় চমত্কৃত হইয়া পদাতিক শ্রেণী 

হইতে উন্নীত করিয়া ইহাদিগকে কামান শিক্ষায় নিয়োগ করিয়াছেন । 

ইহাদের কার্্যদক্ষতা ও উপস্থিত বুদ্ধি সন্দর্শনে একজন অতি উচ্চপদস্থ 
ফরাসী বলিয়াছেন-_বাঙ্গালীদের মত আমাদের সকল [২9510)917 

গুলি হইলে অনেক স্তৃবিধা হইত” ইহ! কাহারও অবিদ্রিত নাই যে 

বঙ্গসৈনিক অল্পদিনের মধ্যেই ফরাসী সেনা বিভাগে ত্রিগেডিয়ার 
হইয়াছিলেন । (১) 

যুদ্ধে গমন করিতে পারিয়া বাঙ্গালী সৈনিকের প্রাণ আনন্দে কিরূপ 
বাঙ্গালী নৃত্য করিয়াছিল তাহা নিয়ে উদ্ধত পত্র হইতে 

সৈনিকের পত্র প্রকাশিত হইবে £₹- 

সস ক ৯ স্থল ৯ পো 

হাইয়ারস্, ( ফ্রান্স) 

৩ সেপ্টেগ্বর, ১৯১৬ 

বৃপ্রয় বস্থু মহাশয়, 

আপনি নিশ্চয়ই শুনিয়া স্থখী হইবেন যে, আমরা সত্বরই সেলো- 

নিকার সমরক্ষেত্রে যাইতেছি। বাঙ্গালীই সেখানে প্রথমে প্রেরিত 

হইবেন । আমরা সেইরূপ অন্ুমৃতিই চাহিয়াছিলাম এবং পাইয়াছি। 
কিছুদিন হইল প্রস্তাব হইয়াছে যে, আমাদের মধ্যে কোন কোন 
সৈনিককে কর্চারীর পদে উঙ্গীত কর! ভইযে। আপনার! | সেই 

স্পা | শশা শিট লিও শী? ০০ 2: 

(১) প্রবা সী, ডি ১৩২৪ 



ইউরোপীয় মহাসমরে বাঙ্গালী ৫৯৯ 
শং সপাছি তা পািলাসিতাছ তরি ৯ 

শুভদিনের প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করুন, যে দিন আমার  বন্ধুগণ হ জয়মাল্যে 

বিভূষিত হইয়! জয়ডস্ক। নিনাদ করিতে করিতে আবার মধুময় গৃহে 

প্রত্যাগমন করিবেন । এখন্ তবে বিদায় । এই পত্র ঘে দিন আপনার 

হস্তগত হইবে, আমি হয়ত সেদিন সমর ক্ষেত্রে '**(১) 

আপনার 

শ্রীহরধন বক্সী। 

টুলন্ (ফ্রান্স) 
২৮ জন, ১৯১৭ 

১৮৭৭৭ আমি আনন্দের সহিত জানাইতভেছি যে আমাদের গৌরবের 

দ্রিন আসিয়াছে । কল্য প্রভাতে ছয়টার সময় আমরা-স্থানে যুদ্ধ, 

করিতে যাত্রা করিব ।...জীবন-মরণ সংগ্রামের সময় আসিয়াছে।; 

আমাদের যতদুর সাধ্য যুদ্ধক্ষেত্রে বাঙ্গালীর শক্তির পরিচয় দিব. 
আমর।| দেখাইব যে, বাঙ্গালী ভীরু নহে ।--'জাম্মানদিগকে চূর্ণ-বিচুর্ণ 

করিবার জন্ত আমর! যথাসাধ্য আয়োজন করিতেছি । (২) 

কে, মুখাজ্জি। 

বাঙ্গালী জাতির পরীক্ষার দিন উপস্থিত হইয়াছিল । টাউনহলে 

বক্তৃতা কালে কর্ণেল বুডেয়াব বলিয়াছিলেন-__“বাঙ্গালী ইহ! প্রতিপন্ন 
করিয়াছে যে, শান্তির সময়ে তাহারা বেশ কম্মক্ষম 

নৈনিক। তাহারা এখন দেখাইতে চাহে যে, 

রণাঙ্গনেও তাহাদের যোগ্যতার অভাব হইবে না, 

কি শত্র, কি মিত্র আজ বাঙ্গালীর দিকে চাহিয়। আছে। স্তাবক, 

সমালোচক, বন্ধু বা নিন্দক সকলেই তাহার যোগ্যতার পরীক্ষা লইবার 

জন্য অপেক্ষা করিতেছে । বঙ্গেশ্বর তই কির বহর 
পাশা 

বাঙ্গালীর 

যোগ্যতার পরীক্ষা 

(১) %/ 87 (0০) [70 0০০৮ 98 

(২) 1012 80) ৮050 1977 



৬০০ বাঙ্গালীর বল 

দেখিও যেন পরাভূত হইওনা।” (১) কর্ণেল বুডেয়ার সেনাপতির বজ্র- 

কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন__বাঙ্গালী জাগ্রত হও । (২) কিছুকাল পূর্বে 

বন্ধেশ্বর লর্ড কামণইকেলও একবার বাঙ্গালী সৈনিকদিগকে বলিয়া 

ছিলেন--“আমার মনে হয় (এবং অনেকেই বিশ্বাস করেন) যে, বাঙ্গালীরা 

যখন শান্তির সময়ে বেশ যোগ্যত৷ দেখার, তখন তাহাদিগকে একবার 

যুদ্ধকালে শক্তি-পরীক্ষার অবকাশ দেওয়া সঙ্গত। তাহারা সে অবকাশ 

পাইবে কি না তাহা তোমাদের (বাঙ্গালী ঠসনিকদিগের ) উপর 

নির্ভর করে। আমি ভরস| করি, এই স্বযোগে তোমর। শুধু ইহাই 
প্রতিপন্ন করিবে ন।| যে, বাঙ্গালী বীরের জাতি__কারণ অনেকেই তাহা 

জানে ;₹_-তোমর। সেই সঙ্গে ইহাও দেখাইবে যে, বাঙ্গালী কঠিন 
শাসন-নীতিও মানিয়। চলিতে পারে। ইহাই সর্বাপেক্ষা অধিক 

আবশ্যক বিষয় এবং অনেকেই বিশ্বাম করে যে, বাঙ্গালী তাহাতে 

অক্ষম ।” (৩) এ কথ। যেন আমরা কোন দিন বিস্বৃত না হই | 

“বাঙ্গালী” ফ্র্যাট ডুবিয়া গেল বটে, কিন্তু বাঙ্গীলী ডুবিল না। 

স্বর্গগত ডাক্তার স্থুরেশপ্রমাদ সর্বাধিকারী, ধাহার প্রাণাত্ত চেষ্টায় একটি 

বাঙ্গালী-ম্বেচ্ছাসেবক সৈনিকদল গঠিত হইতেছিল, 
ভারত গবর্ণমেন্টকে তার করিয়া জানাইলেন-__ 

71700510065 13205515687 15 90%%7 075 

বাঙ্গালী কন্থ্যাট্যাণ্ট- 

স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী 

76115981925 ৪75 501] ৪90৪৮__বাঙ্গালী ফ্যাট ডুবিল, কিন্ত বাঙ্গালী- 

জাতি ডুবে নাই--ভাপিয়াই আছে। যাহা হউক, ডাক্তার সর্বাধিকারী 

এবং কর্ণেল নটের ( 1.14.5. ) চেষ্টায় শেষে একটি বাঙ্গালী আযাম্ুলেন্স 

কোর ব৷ স্বেচ্ছাসেবক সৈন্যদল গঠিত হইয়া গেল। চারিজন বাঙ্গালী 

(১): 2/2 2272222 (0920 50 7819, 19) 

(২) 42722 

(৩) - 272 542/2577/2% (2728) 77 ১০1১৮ 1976 
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ডাক্তাব বিলাতী “কমিশান্, পাইলেন, চারিজন সাব-এসিষ্ট্য।ণ্ সাঞ্জেন 

ভাবতীয় কমিশান্ লাভ করিলেন এবং আ্যাম্বলেন্স কোরে কাধ্যে নিযুক্ত 
হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনজন বাঙ্গালী হাবিলদার, তিনজন বাঙ্গালী 

নায়েক এবং ৪ জন বাঙ্গালী ল্যান্স-নায়েক নিযুক্ত কর। হইল । যে সকল 

বঙ্গযুবক এই সেনাদলে যোগ দিয়াছিল, তাহাদের আত্মসম্মান যাহাতে 

অক্ষম থাকে সেই জন্য অন্যান্য ভারতীয় দলের মত তাহাদিগকে নন- 

কন্ধ্যাট্যাণ্ট ডুলি-বেভারার পদ দেওয়া হইল না। বাঙ্গ'লী-আ্যান্বলেন্স 
কেব পাইল কন্ব্যাট্যাণ্ট পদবাঁ এবং সিপাহী-জীবনের পূর্ণ সামরিক 

অধিকাব। ১৯১৫ সালের জন মাসের শেষভাগে সুশিক্ষিত বাঙ্গালী 

কোব গব্বিত হৃদয়ে সেরিমোনিয়্যাল প্যারেডে উপস্থিত হইয়া বাঙ্গালী- 

জাতির কলঙ্ক লেখ! মুছিবার জন্য কৃতসম্কল্প হইল । জাতির শুুভেচ্ছ। ও 

বদ্ধ তাপ সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশীষ তাহার কবিতার বণে 

বর্ণে কল্যাণ বিতরণ করিতে লাগিল । হাবড়া রেল-ষ্টেশনে বিদায় 

অভিনন্দনের পর উপযুক্ত সময়ে বন্থে মেইল যখন ৩৬ জন বাঙ্গালী-সৈম্য 
এবং একশটি ক্যাম্প ফলোয়ার লইয়! বোম্বাই যাত্রা! করিল তখনও 

ষ্টেশনের জনতাপূর্ণ প্ল্যাটফশ্মে একদল কীর্তনীয়া গাহিতেছিল-_-“বঙ্গ 

আম'র-_-জননী আমার-ন্বর্গ আমাব--আমার দেশ |» 

“খাকীর সহিত বন্দেমাতরমের সম্বন্ধ সেই প্রথম স্থাপিত হইল |” 

কুর্ণার যুদ্ধে তুককীর্দিগকে পরাজিত করিয়া ইৎরাজ-সেন। যখন 

টাইগ্রিস নদীর বাম তীরে অবস্থিত অ।-মারা নগর অধিকার করিয়াছে 

এবং আ-মারায় একটি ষ্রেশনারী হাসপাতাল স্থাপিত 

করিবার প্রয়োজন অনুভূত হইতেছে, সেই সময়, 

বাঙ্গালী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী বসোরায় যাইয়। পৌছিল এবং সত্বর 

আ-মারায় প্রেরিত হইল । ১৬ই জুলাই আ-মারায় আগিয়! ষে ব্যারাকে . 

তাহারা স্থান পাইল, তাহা ছিল, “খেজুরের ডাল ও খড়ের ছাওয়া একটি- 

লা-মার। 



০২ বাঙ্গালীর বল্ 

বৃহৎ পাকশাল11৮ সেই সময়ে আ-মারায় রে্ুণ-ভলেন্টীয়ার-ব্যাটারি 

কার্ধ্য করিতেছিল। এই তোপখান। এংলো-ইগ্ডিয়ানদের দ্বারা গঠিত 

হইয়াছিল। রেহুণবাসী একটা খুষ্টান বাঙ্গালী যুবকও এই ব্যাটারীতে 

ছিল। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর শ্রীযুক্ত প্রফুল্চন্দ্র সেন লিখিয়াছেন-_ 

“আ-মারায় ফিরিয়। ( বসোরা হইতে) শুনিলাম যে, আমাদের এতদিনের 

প্রার্থন। পূর্ণ হইয়াছে । সামরিক বিভাগের কাধ্যানুষ্ঠানকর্ত। আযড- 

জুটেণ্ট-জেনারেলের নিকট হইতে সংবাদ আসিয়াছে মে, আমি-আল্- 

গরবীর যুদ্ধে যোগদানের জন্য আমাদের ৩৬ জন লোক ৬ খানি ই্ট্রেচার 

লইয়া যাত্রা করিবে, হাবিলদ।র চম্পটা দলের অধ্যক্ষ হইবেন । এ 

ংবাদে আমাদের ছাউনীতে আনন্দের রোল পড়িয়া গেল 1” 

আসি-আল্-গরবীতে পৌছিয়। “শুনিলাম যে সম্মুখে দুইদিন হইল 
যুদ্ধ চলিতেছে এবং আমাদের ডিভিসন্ অনেকট। অগ্রসর হইব 

গিগ্লাছে। স»ম্মুখস্থ নদী কাহার অধিকারে আহে 
তাহা ঠিক জান! নাই বলিয়া আমাদের সেখানেই 

অপেক্ষা করিতে হইবে, কারণ অগ্রসর হইলে শক্র হস্তে বন্দী হওয়াব 

সম্ভাবনা ।**...পরদিন ভোরে আমরা আবার ট্টিমারে উঠিতে আদেশ 
পাইলাম ।.-*.--প্রায় বেল। ১১টার সমর ্টিমারের গতি আবার কমাইর। 

দেওয়া হইল। ্টিমারের ছাদের উপরে উঠিয়া একদল গেরা সিপাহী 

হেলিওগ্রাফ ব। হ্ষ্যরশ্মির সাহায্যে সংবাঁদ জ্বাপক আঁয়ন! দ্বার অগ্রগামী 

ফৌজের সহিত কথোপকথনে নিযুক্ত হইল ।..আমরা শুনিলাম যে, 
আমাদের সৈন্যের কুট্-এল-আ-মাবা অধিকার করিয়! লইয়াছে এবং 

তুক্ধী-ফৌজের পশ্চাৎধাবন করিতেছে । কিছুদূর অগ্রপর হুইয়াই 
আমর! নদীর তীরে যুদ্ধের নিদর্শন সমূহ দেখিতে লাগিলাম।***বেলা 
১টার সময় আমরা কুট-এল্-মামারা পৌছিলাম1.-....কর্পণেল হেয়ার 

চম্পটিবাবুকে বলিলেন, এসিনের যুদ্ধের জন্য তোমাদের আসিতে বেলা 

অভিযানের পথে 

সম 
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লাস পাপা পাটি পারে লী পা লা পত লা পতি পি পাসিল ছল 

হইয়াছিল, তাহাত হইয়া গেল। ( এঁসনের প্রথম যুদ্ধ: টো 

২৬ সেপ্টেম্বরে হয়)। এখন তোমরা ইচ্ছা করিলে ফিরিতে পার, 

কিংবা যদি ভবিষ্যতে যুদ্ধ দেখিতে চাও, তবে থাকিতে পার, কারণ 
শীঘ্রই আরও যুদ্ধ হইবাঁর সম্তাীবন1।৮ 

বলা বাহুল্য বাঙ্গালী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ভবিস্তাতের যুদ্ধ দেখিবার 

জন্য উদ্গ্রীব হইয়া উঠ্িল। তাহার। জানিত যে, বাঙ্গালী রণ-ভীকু 

বলিয়। যে অপবাদ রটিয়াছে তাহ। দূর করিতেই হইবে 
পরদিন অতি প্রত্যুষে স্বেচ্ছাসেবক দল কুচ. করিতে করিতে 

ব্রিগেডের সহিত অগ্রসর হইল । ছয়টার সময় “কুইক্ মাচ” আরস্ত 

হইল । সর্বব প্রথমে চলিল প্যাপার ও মাইনার--তাহারা সেনাদের জন্য 

রান্ত| প্রস্তত করে। তাহাদের পশ্চাতে রহিল একটি তোপখান।। 

তাহার পশ্চাতে তিন্দল পদাতিক চলিল। পদাতিকের পশ্চাতে 

পশ্চাতে ব্রিগেডের আযাম্বুলেন্স দল কুচ কৰিতে লাগিল। এই অ্যান্বু 

লেন্সের পিছনে ছিল, একটি ছোটো পদাতিক দল ও আর একটি ছোট 
তোপখান। ব। গোলন্দাজের দল। গোলন্দাজের পশ্চাতে আদিতে 

লাগিল রসদ ও রেসালা। যাত্রাপথের বাষে ছিল নদী। দক্ষিণ পার 

হৃরক্ষিত রাখিবার জন্য অদ্ধ মাইল বাবধান রাখিয়া একদল অশ্বারোহী 

ভ্যান্গার্ড ( সন্ুখ-রক্ষক ) স্কাউটের কাজ করিতে করিতে 

চলিল। বাঙ্গালী ন্বেচ্ছাদেবকগণ ছিলেন ব্রিগেড অ্যাম্থুলেন্সের 

সঙ্গে । 

“কুচ করিতে করিতে মেসোপটেমিয়ার অসহা গরমে অনেক ইংরাজ 

৪ ভারতীয় সিপাহী সুধ্যাহত হইয়া পড়িল। তাহাদিগকে আমর! 

ট্রান্সপোর্ট কার্টে তুলিয়া দিলাম।*"..*বেল|। বারোটার সময় আমরা 
নদীর তীরে হণ্ট, করিলাম। আমরা কুট হইতে ১২ মাইল পথ 
আপিয়াছি। শুনিলাম থে, টবকালে ছটার সময় পুনরায় মার্চ করিতে 



৬০৪ বাঙ্গালীর বল 

হইবে । সেই প্রথর রৌদ্রে খোলা মাঠের ভিতর বিশ্রাম কিরূপ 

আরামদায়ক তাহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। সে মরুভূমির 

ভিতর একটাও বৃক্ষ দৃষ্টিগোচর হইল না। আমরা ট্রেচারগুলি খাড়া 

চবি! তাহাতে কম্বল লট্কাইয়। কোনও রকমে একটু ছারার যোগাড় 

রিয়। লইলাম 1.---*মেসোপটেমিয়ার গরমের উপর আর একটি সর্ববদা 

বিরক্তি-জনক ব্যাপার, সে দেশেব অগণিত মাছি । আম্র। ইহার 

দৌবান্মো অস্থির ভইয়াছিলাম। এ প্রথর রৌদ্রে মাঠের ভিতরেও 

ইহ্াবা আমাদের পরিত্যাগ কৰে নাই ।.. ব্রিগেডের সহমশ্র লোকের 

টুপি ( ছি বসায় ) ঘোর কুষ্ণবর্ণ দ্রেখাইত | ..**বৈকালে ৬্টার সময় 

পুনবায় কুচ সুরু ইল ।.-"--*আমরা রাত্রি দশটায় আরও ১২ মাইল পথ 

অতিক্রম কবিয়। নদদীব তীরে হণ্ট. করিলাম ।."*দিনে আঠারো! মাইলের 

বেশী মার্চ সাধারণতঃ হয় ন।। আঠারে। মাইলের বেশী পথ যাইলে 

তাহাকে ফোসড মাচ বল! হয়” 

দুইদিন এইভাবে কুচ করিয়া ব্রিটিশ বাহিনী ভূতীরদিনে কুট্-এল্- 

আমারা হইতে ৭৫ মাইল দূরে টাইগ্রিন নদীর 

বামতীরে আজিজিয়ার আসিয়া উপনীত হইল । 

তিনদিন বিশ্রামের পর বঙ্গ-সেনা কাজে লাগিয়৷ 

গেল এবং সত্বরেই কর্ণেল হেয়াব এবং জেনারেল ভিলেমেইনের নিকট 
হইতে সুখ্যাতি অর্জন করিল। সে সময়ে আজিজিয়ার রসদ-বিভাগে 

কথেকজন বাঙ্গালী কেরাণী কাজ করিতেছিলেন । 

২৮শে অক্টোবর, ১৯১৫-_বাঙ্গালার একটী বিশেষ স্মরণীয় দিন, 

কারণ এ দিনেই এ যুগের বাঙ্গালী ভারত-সম্রাটের অন্রগ্রহে আবার 

রণঘাত্রা করিবার গরথম স্থযোগ লাভ করিয়াছিল । (ম্বচ্ছাসৈনিক শ্রীযুক্ত 

প্রযুল্লচন্্র সেন লিখিয়াছেন, রাত্রি “*টার সমম্ব আমর ব্রিগেডের সহিত 

কুচ আস্ত করিলাম । আমরা শুনিতে পাইলাম যে, এল্-কুটনিয়ীস্থিত 
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এ যুগে বাঙ্গালীর 
প্রথম রণ-যাত্রা 
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তুকি-শিবির আক্রমণ করিতে আমরা যাইতেছি। ইহাই আমাদের 

প্রথম যুদ্ধ-যাত্র। বলিয়। আমব! পুলকিত হুইয়া উঠ্িলাম |” 

রাত্রি *্টা হইতে রাত্রি ৩টা পধ্যস্ত অতিশয় সন্তর্পণে এবং ধীর 

গতিতে কুচ করিয়া সেনাদল বিশ্রামের আদেশ পাইলেন। এই 

অভিযানের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল তুকিদিগের উপর “আচম্কা আক্রমণ ।, 

সেইজন্ত আদেশ হইয়াছিল ক্্যোদয় না হওয়। পধ্যন্ত পবম্পর 
কথোপকথন করা নিষিদ্ধ, আলোক জ্বাল! নিষিদ্ধ, ধুমপান নিষিদ্ধ । 

এমন কি দিয়াশলাইয়ের একট! কাঠি জালিবারও আদেশ ছিল ন|। 
ভর্র__পাছে তৃক্কীর! ব্রিটিশ-সেনার অবস্থান বুঝিতে পারে । 

মেসৌপটেমিয়ার নিশ্মল আকাশে চন্দ্র উঠিল। চারিদিক নোন। 
ঝরাউয়া চন্দ্র খন ডূবিয়। গেল তখন অসংখ্য উজ্জ্বল নক্ষত্রে আকাশ 
আলোকিত হইয়! উঠিল। সেই নক্ষত্রালোকিত পথে কুচ করিবাব 
সময় ডুলি-বেহারাদের মধ্যে কেহ কেহ অভ্যাস বশত চলিতে চলিতেই 

একটু তন্্রাচ্ছন্ন হইল! অসহা দারুণ শীত। সামরিক কম্মচাবিদের 
মধ্যে কেহ কেহ অনবরত লম্-বম্প প্রদান করিয়া শীত দূর করিতে 
লাগিলেন । বাঙ্গালী সেনাদের শীতবস্ত্র ছিল না! তাহারা সেই শীতে 

জমিয়। বর হইতে লাগিল.। এদিকে অশ্বারোহী সেনাদল তাহাদের 
ভল্লাগ্রে আলোকের চিকৃমিকি বিচ্ছুরিত করিয়া সম্মুখে ধাবিত হইল। 
মনে হইল ধেন “এক ঝাঁক জোনাকিপোকা সারি বাধিনা উডিয়। 
যাইতেছে ।” 

“কিছু পরেই রাত্রের অন্ধকার তরল হইতে লাগিল। পর্ব 

আকাশে চক্রবাল রেখার উদ্ধে অতি ক্ষীণ রক্তিম আভা দেখা দিল। 

ক্রমে উহা! স্পষ্ট হইয়া আকাশে বহুবিধ বর্ণ বিস্তাসের পর স্ৃষ্যোদয় 

হইল। আমর! শুনিতে পাইলাম, আমাদের পশ্চিম দিকে গুলি 
চলিতেছে ।*"*আমরা প্রতি ২০ গজ ব্যবধানে এক একটা ষ্্রেচোরের দল 
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ঈাড়াইয়। প্রস্তত হইলাম । আমাদের নিকটবর্তী স্থানেও গুলি 
পড়িতেছে দেখিয়া মেজর ল্যান্াট আমাদের শুইয়া পড়িতে হুকুম দিলেন। 

আমরা বুকের উপর উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িলাম। ইহার উদ্দেশ্য দূর 
হইতে শন্রুপক্ষ সহজে আমাদের অবস্থান দেখিতে পাইবে না--*কিছুক্ষণ 

পর তোপের আওয়াজের সঙ্গে ঙ্গে শো শো শব্দ করিয়া শত্রুপক্ষের 

ছুটী গোলা নীলাভ ধূমের বাহার খুলিয়া বহু উদ্ধে আমাদের মাথার 

উপব সশব্দে কাটিয়া গেল। সেল-মুক্ত আাপনেল্গুলি আমাদের 

চাবিদিকে মাটিতে ছড়াইয়া পড়িল ।**মেজব ল্াম্বাট মধ্যে মধ্যে 

আমাদের মুখের দিকে তীক্ষ দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন__তীহার উদ্দেশ্টা 
ভীতু বাঙ্গালী ভয় পাইয়াছে কি ন। দেখ! ! তুকিদেব সেল্ ফাটার 

পরও তিনি আমাদের মুখে বিশেষ ভাবানস্তর দেখিতে না পাইয়া বেশ 

সন্থষ্ট হইয়াছিলেন |” 

কিছুক্ষণ যুদ্ধ ও উভর পক্ষে কামানের গোলাবর্ণের পর যুদ্ধ 

থামিয়া গেল। ব্রিটশ পদাতিকের দল “এল্ কুটুনিয। গ্রাষষে 
অগ্নি সংযোগ করিয়া চলিয়া আসল ।” বিজয়ী ব্রিটিশ সেনা সেই 

গ্রামে কতকগুলি গেনা বাখিয়। আাজয়ার ছাউনিতে ফিরিয়। 

আলিল। 

কিছুদিন ছাউনিতে কাটিনা গেল। বাঞ্গালা আ্যান্বুলেন্স তাহাদের 

প্রতিদিনের নিয়মিত কাধ্য করিতে আরম্ভ করিল। ১৯১৫ স!লের 

১৫ই নভেম্বর আধাব সাজ, সাজ রব উঠিল। “আজিজিয়া ও 

বোগাদের মধ্যবর্তী কোনও স্থানে তুকিরা অবস্থান করিতেছিল। 
প্রধান সেনাপতি নিকৃধনের আদেশে যষ্ঠ সংখ্যক পুণ।বাহিনার অধ্যক্ষ 

টাউনসেগ্ড তুকিবাহিনী আক্রমণ করিতে চলিলেন। বঙ্গসেনাও সেই 
সঙ্গে চলিল। 

আ'জিজিয়| হইতে যাত্র। করিয়। ব্রিটিশ সেনা আবার এল্-কুটনিয়ায় 
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ছাউনি করিল। সেখানে সেনা-পরিদর্শন করিয়া জেনেরাল ডিলেমেইন 

বাঙ্গালীসেনার কাধ্যকুশলতার প্রশংসা করিলেন। 

১৮ই নভেম্বর রাত্রিতে যখন বঙ্গসেন। নিশ্চিন্তে নিদ্রা 

যাইতেছিল তখন বন্দুকের ঘন ঘন শব্দে তাহাদেব নিদ্রাভঙ্গ হইল । 

তাহাদের মাথার উপর দিয়া কয়েকটী গুলি ভ্রমরগুগ্জনে চলিয়া গেল। 

শব্দ শুনিয়া বুঝা গেল গ্রামবাসী বেছুইনের। গুলি চালাইতেছে। 

আচম্ক।-আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সিপাহীরা “বড বড গর্ত” 

খনন করিয়া লইয়াছিল। রাত্রে তাহার ভিতর শুইয়া থাকিত। 

'অপিকাংশ কন্মচারী স্ুরঙ্ষিত স্থানে শয়ন করিতেন। বাহিনী 

এল্-কুট্নিয়! ত্যাগ করিল । 

ক্যাম্প লজ্জেতে আপিয়। বঙ্গসেন। বুঝিতে পারিল যে, একটা বৃহৎ যুদ্ধ 
আসন্ন হইয়াছে । মালবাহী ট্টামারগুলি হইতে ভাবে ভারে অস্ত্র শস্ত 

নামিতে লাগিল । ট্রীমারের উপর যে সকল বেতার বার্ীবহ যন্ত্র ছিল 

তাহারা অবিরত ঝঙ্কার করিতে লাগিল । ২০শে তাবিখে আয়োজন শেষ 

করিয়। ব্রিটিশ-বাহিনী টেসিফোনে তুফি-চক্র আক্রমণ করিতে চলিল। 

ভোর ছয়টার সময় ব্রিটিশ-বাহিনীর বাম দ্রিকে ঘন ঘন কামানের 

গঞ্জন হইতে লাগিল । জেনেরাল হাউটন্ তখন তাহার ১৮ সংখ্যক 

ব্রিগেড লইয়া তুফি ব্যহ আক্রমণ করিলেন । এক ঘণ্টা পর ব্রিটিশের 

তোপখানা হইতে কামানগুলি অগ্রিবৃষ্টি করিতে লাগিল এবং “তিন 

সহস্র রাইফেলের কড় কড় ধ্বনি অবণপথে প্রবেশ করিয়া ঘোষণ! 
করিয়া দিল, টেসিফোনের বিখ্যাত যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে ।” 

এসিনের যুদ্ধে জয়লাভ করিতে না পারিয়। সেনাপতি নরুদ্দীন 
পাশা বাগাাদ রক্ষ/। করিবার জন্য টেসিফোনে বহু সেনা সমাবেশ 

করিয়াছিলেন । টেসিফোন--৫সই প্রাচীন গ্রীক 

নগরী--টাইগ্রিসের পূর্বতীরে অবস্থিত। বহু 

টেসিফোন যাত্র। 

রুধিরলিপ্ত টেলিফোন 
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পুরাকীত্তির অবশেষ টেসিফোনের প্রাস্তরকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। 

পারস্তের কোনও নুপত্তি তাহার বাগাদ্-বিজয়-কাহিনীকে অমর করিবার 

জন্তু টাইগ্রিমের তীরে যে তোরণ রচনা করিয়াছিলেন এখনও তাহা 

সেখানে টাগ্-কিস্র নামে সুপরিচিত । 

টেসিফোনের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সেনাপতি হাউটন্ দেখি:লন, 

তকির! বহু সেন। সমাবেশ করিধ। প্রচণ্ড বাধা দিতেছে । তিনি প্রাণ- 

পণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। জেনেরাল ডিলেমেইন ভ্াহার দলবল 

লইয়া হাউটন্কে সাহাধ্য করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। এদিকে 

জেনেরাল টাউনসেও্ড তাহার বাহিনী লইয়| ঘুদ্ধে যোগ দিলেন । যেড* 

ব্রিগেডের পদাতিক দল ভীম বেগে অগ্রসর হইল । তুকিসেনা বীরবিক্রমে 

যুঝিয়াও তাহাদের প্রথম ট্েঞ্চ রক্ষ। করিতে পারিল না । ছুই মাল 

হটিয়া গিয়া দ্বিতীয় ট্রেঞ্চে সমবেত হইল। সমগ্র ব্রিটিশ ডিভিদন্ 

তখন সেই দিকে ধাবিত হইল । তাহার পর কি হইয়াছিল, প্রত্যক্ষাদন 

বঙ্গবীরের কথায় বলি ;-- 

“প্রায় অর্ধ মাইল চলিবার পর আমর। বুঝিতে পারিলাম, আমাদের 

সম্মুখ ভাগে রীতিমত যুদ্ধ চপিতেছে, রাইফেল্ ও মেসিন গানের 

আওয়াজে তখন চারিদিক প্রকম্পিত হইয়! উঠিয়াছে এবং সমগ্র 

আটিলারি ব্রিগেডের তোপগুলির গঞ্জণে রণক্ষেত্র তখন পরিপূর্ণ । 

আম্র। শুইয়া পড়িবাব হুকুম পাইলাম । শুনিতে লাগিলাম আমাদের 

মাথার উপর দিয়। অজল্্ বুলেট ছুটিতেছে । বুলেটগুলি বাতান ভেদ 

করিয়। যাইবার নময় নানাবিধ শব্দ করিয়া খাইতেছিল। ৩০৩ বোরের 

ছু চালে। বুলেটগুলি বায়ুভেদ করিয়া যাইবার সময় মাজ্জার-শিশুর স্তায় 

মিউ মিউ শব্ধ কবিয়া যায়। আরবী ইরেগুলার সিপাহীদের অপেক্ষাকৃত 

স্কুণতর বোরের বন্দুকের বুলেট ভ্রমর-গুঞ্জনের অনুকরণ করিয়া থাকে । 

০০০০, প্রায় প্রতি সেকেণ্ড অন্তরেই আওয়াজ শুনিতে পাইতেছিলাম 

মন] চি 

| 
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এবং তাহাদের সেল্গুলি দুর হইতে হিস্ হিস্ শব্ধ করিয়া এবং নিকটে 

'শঙ্খধ্বশির অনুকরণ করিয়া উর্ধে, উভয় পার্খে, সম্মুখে এবং পশ্চাতে 

সশবে ফাটিয়া যাইতেছিল! কতকগুলি সেল্ ফাটিয়া না যাইয়া 
ক্ষেত্রের উপর পড়িতেছিল। সে চমৎকার দৃশ্যে ও অভিনব শব্বভঙ্গীতে 

বোধ হয় অতি কাপুরুষেরও পুরুষ-জনোচিত যুদ্ধ ও ছ্ন্দ-প্রবৃত্তি 

জাগরিত হইয়! উঠে । হাতিয়ার হাতে সম্মুখস্থ বীরগণের যশের ভাগী ন। 

হইয়া, ষ্রেচার হাতে পশ্চাতে অপেক্ষা করিতে হইতেছে বলিয়। আমর। 

সকলেই একটু ক্ষুব্ধ হইয়। উঠিলাম । কিছুক্ষণ এইরূপে অপেক্ষা করিবার 
পর হঠাৎ একটি গুলি আসিয়া! প্রাইভেট মহেন্দ্র মুখাজ্জির ললাটে লাগিল। 

তাহার অকন্মাৎ উঃ শব্দে আমর! ফিরিয়া দেখি, তাহার কপাল হইতে 

রক্তের ধার বহিতেছে। গুলি বহুদুর হইতে আসিয়াছিল বলিয়া 

আঘাতটা মারাত্মক হয় নাই। আমরা মুখাঞ্জির মস্তকে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া 
দিলাম ।---*-- % 

“কাপ্তেনের আদেশে আমরা অধিকতর প্রসারিত হইয়। আমাদের 
সম্মুখবর্তী ময়দানে আহতদের অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম এবং আহত 

পাইলেই তাহাদিগকে ড্রেসিং-ট্েশনে আনয়ন করিয়া ব্যাণ্ডেজ বাধিতে 

'লাগিলাম। অন্ুনন্ধানের নময় আমর বহু মৃতদেহ অতিক্রম করিতে 

'লাগিলাম এবং পূর্ব আদেশমত, তাহাদের নাম ও নম্বর অস্কিত আই- 
.ডেন্টিটি চাকৃতিগুলি তাহাদের গলদেশ হইতে সংগ্রহ করিতে লাগি- 
লাম। এই টিনের চাকৃতিগুলি হইতেই পরে ক্যাজুয়াল্টি রোল্ 
ব! মৃতের তালিকা প্রস্তৃত কর হইবে ।*****৮ 

প্রথম ড্রেসিং-ষ্টেশনে প্রায় পঞ্চাশজন আহতের ব্যাণ্ডেজ বাধিয় 

দিয়া ও তাহাদের সাধ্যমত জলপান করাইয়া আমরা আরও অধিক 

দুরে অগ্রসর হইয়া গেলাম। যে আহতদিগকে আমরা পশ্চাতে রাখিয়! 
“খেলম ক্িয়ারিং হস্পিটালের গাড়ী, আসিয়া তাহাদিগকে পশ্চাৎবর্তাঁ 

টা ৩৯ এ 



৬১০ বাঙ্গালীর বল, 

হাসপাতালে লইয়' যাইবার কথা । যুদ্ধের প্রচণ্ডতার জন্য হাসপাতালের 

এই ব্যবস্াটী বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল ।**..-*” 
"তখন পধ্স্ত সমান ভাবে যুদ্ধের গঞ্জন চলিয়াছে এবং_- 

অবিশ্রান্ত গুলি ও গোল। বৃষ্টি হইতেছে । আমাদেরই কিছু দূরে দক্ষিণ- 
দিকে যে ব্যাটারি কা করিতেছিল তাহার দুইটী গন্ টিমের উপর 

শত্রুপক্ষের গোলা আপিয়া পড়িগ্না অশ্বগুলি ও তাহাদের চালকদের 

নিহত করিল । একটী রেজিমেণ্টাল্ ষ্রেচার-বেয়ারারের দল আমাদের 

নিকট একটা আহতকে পৌছাইয়। দিয়া, কিছু দূরে বসিয়! তামাকু 

সেবন করিতছিল--এমন সময় একটী গোল! তাহাদের উপর পতিত 

হইয়। তাহাদের চারিজনকেই নিহত করিল এবং উৎক্ষিপ্ত মৃত্তিকা 

দ্বারা অর্দ প্রোথিত করিল। যদিও আমাদের অতি নিকটেই এই 

হত্যাকাণ্ড চলিতেছিল, কিন্ত ভগবানের কুপায় মহেন্দ্র মুখাজ্জির পর 

আমাদের দলের আর কেহই সেদিন আহত হয় নাই ।” 

“বেল! চারিট| পর্যন্ত এই স্থানে কাধ্য করিয়া আমর! পুনরায় 

আহতেব অন্টসন্ধানে অগ্রসর ভইম্া গেলাম । যুদ্ধের বেগ যেন ক্রমে 

কমিয়। আসিতেছে বোধ হইতে লাগিল । সন্ধ্যার কিছু পূর্বে আমার 

সেক্সনটি একটি আহতকে উত্তোলন করিতেছে, এমন সময় প্রায় 

২০।২৫টি বুলেট আনিয়া আমাদের মধ্যে পড়িল। আমর! লক্ষ্যের 

বিষয়ীভূত হইয়াছি বুঝিয়। তখনই শুইয়। পড়িলাম ৮ 

“অপরাহের পর হইতেই আমর! জলাভাবে কষ্ট পাইতে লাগিলাম। 
সেই ভীষণ রৌড্রে ক্রমাগত পরিশ্রম করিয়। সকলেই ক্লান্ত হইয়। পড়িয়া- 

ছিপাম। আমাদের নিজেদের জলের বোতল ইতিপূর্কেই শুন্য হইয়া 

গিয়াছিল। আমরা তখন মৃত সিপাহীদের জলের বোতল সংগ্রহ 

করিতে লাগিলাম এবং সেই জল দ্বারা আহত সিপাহীদের ও নিজেদের 

তৃষ্ণার কিঞ্চিৎ লাঘব করিলাম 1 



ইউরোপীয় মহাসমরে বাঙ্গালী ৬১১ 
এটা তি সিল সি রস তাস ছড িত৯১০ ৮5 ৯৮৯, ছি সর ৫ ৯৫৯-৪৯৯ ৯ তি সরি 

“রাত্রি প্রায় তিনটার সময় আমর ছ্টি পাইলাম । বেল! ৬ট! 

হইতে আরম্ভ করিয়। রাত্রি ৩টা পধ্যস্ত অনবরত পরিশ্রম করিয়া 

আমাদের করতল ও স্কন্ধদেশ ফুলিয়। উঠিয়াছিল এবং তৃষ্ণায় তালু 
শুকাইর। গিয়। ছিল। প্রাইভেট শিশিরপ্রসাদ সর্বাধিকারীর স্বন্ধদয় 

অস্বাভাবিক রকম স্ফীত হইয়। উঠিয়াছিল 1” 

পরদিন “বেল। প্রায় ৯্টার সময় আম্র! শুনিতে পাইলাম, প্রায় আধ 

মাইল দূরে পানীয় জলের একটা নালা আছে । ইহা শুনিয়াই আমর! 

নিজেদের ও অন্যের জলের বোতল লইয়। সেদিকে রওন। হইলাম । পথে 

আমর] তুকীদের প্রথম ট্রেঞ্চের কিয়দংশ অতিক্রম করিয়া যাইলাম।."" 

ট্রেঞ্চটিতে তখনও সগ্য যুদ্ধের চিহ্ন বর্তমান রহিয়াছে । দেখিলাম 

শিখ, গুর্থা, পাঞ্জাবী, ইংরাঁজ, আরবা ও তুকি সকলেই সেখানে এক সঙ্গে 

মহানি্রায় শয়ান 1৮ 

“নালাতে পৌছিয়া দেখিলাম মাত্র ছুই ইঞ্চি পরিমিত গভীর ঘোল! 

জল সেস্থানে আছে। হেভি ব্যাটারির বিরাটকায় মূলতানী বলদের! 
তাহা পাঁন করিতেছে এবং সেই জলটুকু ক্রমে অদৃশ্ঠ হইতেছে । কাল- 

বিলম্ব ন। করিঘ়! আমর| কয়েকটি জলের বোতল ভন্তি করিয়া লইলাম। 

জলের মধ্যেই একটি তুকির মৃতদেহ এবং বিষ্ঠা রহিয়াছে দেখিলাম । 

সে ভীষণ তৃষ্ণীতেও মেই জল পান করিতে প্রবৃত্তি হয় নাই ।” 

“প্রায় একশত শ্বেত বর্ণের বুহৎকায় বলদ একত্র জলপান করিতত- 

ছিল। প্রায় পাঁচ মিনিট পরেই পালের উপর তুক্কার গোল! আসিতে 

লাগিল । প্রথমটী ন। ফাটিযা আমাদের সম্মুখবত্তী ভূমিতে প্রোথিত 

হইয়া গেল। দ্বিতীয়টি বহুদূরে যাইয়া পড়িল। কিন্তু তৃতীয় সেল্ 
আমাদের সম্মুখে পড়িয়াই সশবেে ফাটিয়া গেল এবং ক্ত্যাপ নেল্গুলি 

ভীষণ সে মে1 শব্ধ করিয়া আমাদের দলের ভিতর দিয়! চলিয়া গেল ।” 

“বল! পাঁচটার সময় কর্ণেল ব্রাউন্-মেসন্ আপিয়া আমাদের 



৬১২ বাঙ্গালীর বল 
শর্টস লাস সি রি লি ভি পাস টি পাঠা সি লস লো পসছি তি তস্টি তাস পেস পা লা অপি পি পি লী পাটি লি লামিন করি পি পাটি পাত 

বলিলেন, তোমরা এই গাড়ীগুলির (শ্রাইভ বোঝাই শকটের শ্রেণী) 

সহিত ক্যাম্প স্বাজে ফিরিয়া যাও ।-.*আমর। যাত্রা করিলাম। খোল৷ 

মাঠে আসিয়া পৌছিলেই তু্কারা আমাদের উপর গোলা চালাইতে 
আরম্ত করিল ।...এই দলটির অধিনায়ক ছিলেন কাণ্তেন পুরী এবং 

কাপ্তেন কল্যাণ মুখাজ্জি তাহার সহকারী ছিলেন । আমরা প্রথম দিনের 

যুদ্ধের পর রিডাউটে আসিয়াই কাণ্তেন সুখাজ্জিকে আহত অবস্থায় 

দেখি । ইহার হস্তে গুলি বিদ্ধ হইঘ়্াছিল এবং হাতখানি বীধিয়! 

স্কন্ধদেশে ঝুলাইয় রাঁখ। হইয়াছিল ।” 

“কিছুক্ষণ পর সন্ধার অন্ধকার ঘনাইয়। আমিল। তুকিরা আমাদদর 

গতিবিধি দেখিবার জন্য ষ্টার সেল্ নামক তুবডিব গোলা বা হাউই 

ছুড়িতে লাগিল। এক একটি গোল। উদ্ধে আকাশে বেগুণী রংএর 

আলোক বিকীর্ণ করিয়। ফাটিয়। যাইতেছিল এবং তাহাতে সমস্ত 

প্রান্তরটি তিন চার সেকে্ড ধরিয়া আলোকিত হইয়া উঠিতেছিল ৷ সেই 
আলোকে পাল! ঠিক করিয়। তাহার| আমাদের উপর গোলা চাল ইতে- 

ছিল। কিন্তু স্থখের বিষয় তাহাদের লক্ষ্য ঠিক হম্ব নাই। একটি 

গোলাও আমাদের উপর আসিয়া! পড়ে নাই |” 

“আমর! রাত্রি *্টার সময় হণ্ট, করিবার হুকুম পাইল'ম ।--***একটু 

পরে কাপ্তান পুরী বলিলেন_-নিকটেই নদী আছে। জল আনয়নের 

বর্দোবস্ত কর। আমরা বনু সংখ্যক জলের বোতল লইযা রওয়ান! 

হইলাম।-..অর্ধ ঘণ্টা চলিবার পর নদী পাইলাম এবং সর্ব প্রথমে বুট 

পাট ভিজাইয়৷ হাঁটুজলে নামিয়া উবু হষ্টয়া জল পান করিতে লাগিলাম। 

৪ ঘণ্টার পিপাস! কিছুতেই নিবারণ হইতেছিল ন1।” (১) 

একে একে দ্বাদশবার তুকিদের পাণ্টা আক্রমণ বিফল করিবার 

লতা পাস্টিলাসপীিলি লস সিমি সি 

(১) গানসী ও মন্দববাণী--১৩২৮-২৯ 3 ১৩২৯-৩০ ) ১৩৩০-৩১। 



ইউরোপীয় মহাসমরে বাঙ্গালী ৬১৩ 
বাসিলাসমিঠি আলি উনি পিল ৯ লিটন লস লা জরি সটি পাটি পেসটিতি সি তাস সম পর ির্পাসিঠ ৯ শী রী সি লিস্ট ছি লী সতী লিলির 

পর র দেখা গেল ব্রিটিশ তোপখানায় কামানের গ্রোলা পরায় নিঃশে শেষে 

ফুরাইয়া গিয়াছে! টসন্ভগণ তখন মরণ পণ করিয়া বেয়নেট হত্ডে 

তুকির অপেক্ষায় ঈাড়াইয়া৷ রহিল। তুকিরা আর আমিল না; এদিকে 
২০ মাইল পথ সমানে গ্যালপ্ করিয়৷ ভোর হইতে না হইতেই 

এমিউনিশন্ কলমু গোলা-গুলি লইয়া আসিল। 

এত চেষ্টা ও লোকক্ষয়ের পরও টেসিফোনের রুধির-রঞ্চিত যুদ্ধের 

ফল অনি্দিষ্টই রহিয়। গেল! তুফিরা বলিল, তাহারা জিতিয়াছে, 

ত্রিটিশ-বাহিনী বলিল--জয় তাহাদেরই হইয়াছে । যুদ্ধের ফলাফল 

যাহাই হউক, কিন্ত ইহা নিশ্চিত যে, বাঙ্গালী আম্বলেন্স কোরের 
মুষ্টিমেয় সেনাদল যেরূপ কাধ্যতৎপরতা, ধীরতা৷ ও সাহস দেখাইয়াছিলেন 

তাহ! বীরের ইন্তিহাসে অমর হুইয়৷ রহিবে। যুদ্ধ যখন ভয়ানক ভাবে 

চলিতেছে, যখন কামান গঞ্জনে আকাশ বাতান নিরস্তর কাশিতেছে 

তখন জীবন তুচ্ছ করিয়াও ধাহারা আহৃতদিগকে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ 

স্থানে সরাইতেছিলেন, তীহাদের মধ্যে বাঙ্গালী-সেনার স্থান সেদিন 
অনেক উচ্চে ছিল! বাঙ্গালী ত্যাম্বলেন্স কোর যখন গোলা-গুলির' 

মধ্যেও নিজের কর্তব্য পালনে ব্যস্ত তখন একজন পরস্থ সামরিক 

কম্মচারী অশ্বারো হাণে আসিয়। জিজ্ঞাসা করিলেন__-“তোমর। কার ? 

বাঙ্গালী কি?” উত্তর হইল-_-“হা, আমরা বাঙ্গালী স্বেচ্ছাসেবক 1” 

কম্মচারী তৎক্ষণাৎ কথ। কয়টা নোটবুকে টুকিয়া লইয়া স্থানাস্তরে 
ধাবিত হইলেন। যুদ্ধক্ষেত্র হইতে রেডাউটে ফিরিবামাত্র প্রত্যেক 

আযাদ্থুলেন্স অফিপার বলিতে লাগিলেন__আমি বাঙ্গীলীদের চাই--আমি 
বাঙ্গালীদের চাই! মেজর ল্যান্বা্ট অবরুদ্ধ কুটেল্-আমারায় রুগ্নশয্যায় 

শয়ান থাকিয়াও হাবিলদার চম্পটাকে বলিয়াছিলেন_1 27 11012 

2776 1 0%7%27220 9০%-_তোমাদের অধাক্ষ বলিয়া আমি গর্ব 

অনু'ভব করিতেছি । ্ট্রেচার-ড্রিল শিক্ষক ষোড়শ রাজপুত দেনাদলের 
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চে লি তি পদ টিস্পিপাস্টিীিত » লাি 

বীর যোদ্ধ। হাবিলদার থুবিসিং টেসিফোনের যুদ্ধে গুরুতর রূপে আহত 

হইবার পর তাহার বাঙ্গালী শিষ্যদের শেষ সেন। লইতে লইতে প্রশান্ত 

বদনে আশীর্বাদ করিষ়। স্বর্গে গেলেন এই সকল দিক হইতে বিচার 

করিলে বলিতে হইবে_-টেপিফোন বাঙ্গালী-জাতিব বাব-স্থৃতি বহুদিন 

রক্ষ। করিবে । 

টেসিফোনের যুদ্ধেন কয়েকদিন পৰ বেঙ্গল আযদ্বলেন্স কোর অন্ঠান্য 

সেনাদিগের সহিত ম্বাজের ছাউনীতে প্রতাবন্তন করিল। ন্ষেচ্ভসেবক- 

দিগের বিরাম-বিশ্র।মের কোনও অবসর ছিল না। 

ষ্ঠ পুণা ডিভিসনের ২৬শে নভেম্বব বু আহত সেনাকে স্যত্বে নানা 
প্রত্যানন্তন বা 
1২০06 মারে তিলিয়। দিবার সময় আম্লেন্স কোর যেরূপ 

কায্যকুশলতার পরিচয় দিয়ািলেন তাহাতে 

সকলের মুখেই তাহাদের স্থখ্য।তি ধ্বনিত হহয়াছিল। প্রব!ন সেন।পতি 

নিকসন্ এবং মেডিকেল বিভাগের ডিবেক্টব জেনেবাল হ্যাথ|ওয়ে ইহাদের 
কাধ্য পরিদর্শন করিয়া হাবিলদাব চম্পটার নিকট সুখ্যাতি করিয়াছিলেন 

বলিয়া জানা যায়। 

২৪শে হইতে ২৭শে পধ্যন্ত কয়েকদিন ধবিধাই টেসিফোনের যুদ্ধে 

আহত সৈম্তদিগকে ্রীমারে তুলিতে হইল" পবিশ্রান্ত বঙ্গসেনা কেবল 

একটু বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময় এরোপ্নেনে সংবাদ আসিল-_ 

তৃকিয়েনা আক্রমণ করিতে আসিতেছে! অমনি রিটিট বা সুশঙ্খলায় 

পলায়ন আরম্ভ হইল! ছাউনীতে তান্ুগুলি ঘেমন সাজানে] ছিল 

তেমনি রহিয়া গেল-_গুড়, ময়দ!, পনির প্রভৃতি সবই পড়িয়।৷ রহিল। 

কুচ করিতে করিতে সন্ধ্যা নামিল। সন্ধ্যার অন্ধকারে দেখা গেল, 
পরিত্যক্ত তান্বগুলির উপর তুকির সেল্ ফাটিতেছে ! তুকিসেন! দূর 
হইতে তা দেখিয়া মনে করিগ্াছিল, ত্রিটিবাহিনী নিশ্চিন্তমনে ত্বাজেই 
আছে! * 
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4. লেখি ৪৯৪ পাস 

ইহাই হইল কবিখ্যাত ষষ্ঠ পুণ। ভিভি ভসনের প্রশংসিত প্রত্যাবর্তন | 

স্বাজ_ ছাড়িয়া চলিতে চলিতে রাত্রি আমিল। আকাশেব মেঘ 

নক্ষত্ররাশি ঢাকিয়৷ ফেলিল। অন্ধকার রলনীতে অপরিচিত পথে 

কখনও বা “কাটা জঙ্গলের মধ্য দির”, কখনও বা উদঘাত পথে আমিবার 

সময় বাজালী শ্বেচ্ছাসেবকগণ ক্ষতবিক্ষত হইয়! উঠিলেন। কিন্তু 

ডিভিসনের সঙ্গে সঙ্গে চলিতেই হইবে । এক মাচে তাহারা স্থদীর্ঘ 

মাইল পথ অতিক্রম করিয়া আবার যখন আজাজিয়ার পরিচিত 

টা আসিয়। উপস্থিত হইলেন, তখন ডোর প।চট।। 

আজাজিয়ায় আসিয়াও বিশ্রামের অবসর ছিল না--“আর একটী 

আহত সিপাহীর দলকে স্টীমারে উঠাইয়। দেওয়। হইল |” যতগ্ুলি বৃহৎ 

বৃহৎ ট্টামার সেখানে পাওয়। গেল, সেগুলি সবই হই।সপাতালে পরিণত 

কর। হইয়াছিল। তাহাদের উপব নীচ উভয ডেকু আহত সেনায় 

পরিপূর্ণ হইয়। গেল--“সিপাহীক্টের ঠাসাঠাসি করিয়া” রাখিতে হইল ! 

কয়েকদিনের ভীষণ পরিশ্রমে আ্যান্ুলেন্স কোরের কয়েকজন অস্থস্থ 

হইয়াছিলেন। তীাহারাও একটী ছোট ফ্র্যাটে স্থান পাইলেন । 

“ইহাদের নাম যতীন্দ্র মুখাজ্জি, মনীন্দ্র দেব, শচীন্দ্র বস্থ ও শৈলেন্দ্র বসু” 

“দয়তান” নামক একখানি গান্বোটের সঙ্গে এই ফ্র্যাটকে বাধিয়া দেওয়া 

হইল । হাসপাতাল-জাহাজগুলি নদীপথে অগ্রসর হইল। 

সহস। সংবাদ আসিল-_তুকি আসিতেছে । অমনি প্রত্যাবর্তন 
আরম্ভ হইল। ডিভিসনটী ৫ মাইল কুচ করিঞ1! উম্মাল্-তাবুল নামক 

স্থানে আপিয়৷ হণ্ট করিল । “হুয্যান্তের কিছু পরে 

আমরা কেরোসিন তৈলের টিনে সিদ্ধ করা চাউল 

ও ডাইলের সদ্যবহাঁর করিতে উদ্যত হইয়াছি, এমন সময় গুড়ুম্ গুড়ুম্ 

আ ওয়াজের সহিত তুকির সেল্ আপিয়! ক্যম্পে পড়িতে লাগিল। যে 

বিশাল ভূভাগ ব্যাপিয়া আমাদের ক্যাম্প-ফায়ার জলিতেছিল, তাহ! ছুই 

উল্ম।ল্-তাবুলের যুদ্ধ 
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সেকেণ্ডের মধ্যে নিভাইয়া দেওয়া হইল। ইহার পর কবে এবং কোথায় 

আহার জুটিবে তাহার কোন্ও স্থিরতা নাই বুঝিয়া আমরা শুইয়া শুইয় 
আহার সমাধা করিয়া লইলাম। প্রায় মিনিট দশেক তোপ দানিয়া, 

তৃক্িরা থামিয়া গেল ।” রি 

“৩০শে নভেম্বর সূর্যোদয়ের কিছু পূর্বেই উষার মৃহু আলোকে ৬ 

খখ্যক পুণা ডিভিসনের লোকেরা সবিস্ময়ে দেখিতে পাইল, একটা: 

বিশাল তৃকি ক্যাম্প মাত্র এক মাইল দ্বরে অবস্থান করিতেছে ।--. 
আমাদের তোপথানাগুলি গঞ্জন করিয়া উঠিল এবং যদৃচ্ছা (পয়েন্ট 
্রযাঙ্ক রেঞ্জে ) তুষ্কি ক্যাম্পের উপর গোলা বর্ষণ করিতে লাগিল ।""' 

আমরা! বেশ স্পষ্টই দেখিতে পাইলাম, আমাদের গোলা বর্ষণে তৃকিরা 

ব্যাকুল হইয়। উঠিয়াছে।” 

“যুদ্ধ আরম্ভ হইবার কিছু পরেই তুকিরা গ্যালপ্ করিয়৷ তাহাদের 
একটী তোপথান! আমাদের সম্মুখবত্ত্গ নদীর বাঁকে লইয়া গেল এবং 

গোলা রর্ষণ আরম্ভ করিল। তাহাদের উদ্দেশ্য যে আমাদের নধীগামী 

্টামারগুলিকে ধ্বংস করা, তাহা বেশ বুঝা গেল। আমরা নদীর অতি 

নিকটেই ছিপ্লাম এবং দেখিতে পাইলাম যে নদীর জলে শিলাবৃষ্টির ন্টাস্ 

সেল্ আসিয়া পড়িতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছোট জলম্তনের স্থষ্টি 
হইতেছে । বোধ হইতেছিল যেন নদীতে একটা জলময় বৃক্ষের জঙ্গল 
হইয়াছে ।” 

এই সময় টাউনসেও্ড তাহার ছুইটি ব্রিগেড, লইয়৷ তুফিদিগকে 
আক্রমণ করিলেন। উহারা ক্রমে হটিতে লাগিল। কিন্তু তাহাদের 

কামানের গোলার আঘাতে ব্রিটিশ রণতরীগুলি ভাঙ্গিয়া গেল। একটি 

তৃফ্ি-গোলা আসিয়া রণতরী ফায়ার-ফ্লাটকে আঘাত করিবামাত্র তাহার 

বয়লার ফাটিয়৷ গেল! উহাকে রক্ষা করিতে যাইয়া 'সয়তান” রণতরীরও. 
সেই দশ! ঘটিল। 
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“নয়তানের” সঙ্গে যে ফ্ল্যাট বাধা ছিল, পূর্বেই বলিয়াছি কয়েকজন, 
অসুস্থ বঙ্গসেনা তাহাতে আশ্রয় পাইয়াছিল। তুক্কিরা নদীর বাম তীরে 

বাঙ্গালীর তীর্থ: আসিয়া সেই ফ্ল্যাটের উপর অবিশ্রান্ত “সেল্ ও. 
মেসিন্-গান্ চালাইতে আরম্ভ করিল।” একটি গুলি 

যতীন্দ্র মুখাজ্জীর ললাট বিদ্ধ করিয়া, মন্তক ভেদ করিয়া চলিয়া গেল । 
বঙ্গবীর যতীন্দ্রনাথের তৎক্ষণাৎ মৃত্যু ঘটিল! মনীন্ত্র দেবের উরু এবং 

বাহুতে মেসিন্ গানের পাঁচটি গুলি লাগিল । সে চেতনা হারাইল 1 

অমূল্য বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলেন্দ্র বন্থ্, স্থশীল লাহা এবং শচীন্্র বন্থও- 

অল্পাধিক আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। ইহার! উন্মাল্-তাবুলে বাচিয়৷ গেলেন 

বটে, কিন্তু পরে বন্দী হইয়া বাগদাদে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন ।. 

“ইহাদের রক্তপাতের জন্য নিক্ব-মেসোপটেমিয়ার উম্মাল্-তাবুলের যুদ্ধ- 
ক্ষেত্র বাঙ্গালীর পক্ষে তীর্থস্থান হইয়াছে ।” 

উম্মাল্-তাবুলের যুদ্ধের মধ্যে কর্ণেল হেনেসি এবং মেজর ল্যান্বার্ট 

সেনাদল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। বঙ্গের সেবক-সেনা তখন 
সম্পূর্ণরূপে হাবিলদার চম্পটির অধানে সুশৃঙ্খলায় কর্তব্যপালন করিয়াছিল ৮ 

একদিকে শক্র তুকিসেনা এবং অন্যদিকে ডিভিসনের শেষ পদাতিক দল 

__বাঙ্গ'লার আ্যান্থল্যান্স-দল এই দুইয়ের মধ্যবর্তী স্থলেও কাধ্য করিয়া- 
ছিল-_ভীত হয় নাই-চঞ্চল হয় নাই--পলায়ন করে নাই ! শেষে 
কর্ণেল হেয়ারের আদেশে তাহার! সে স্থান ত্যাগ করিয়াছিল। যাহা 

হউক, উম্মাল্-তাবুলের যুদ্ধ প্রায় সমস্ত দিন ধরিয়া চলিল কিন্তু তুকিরা' 

পরাজিত হইল । বঙ্গের সেবক-সেন! অন্ান্ত সৈনিকদিগের সহিত আবার' 

কুচ করাতে আরম্ভ করিল এবং রাত্রি ২ট1 পর্যাস্ত অন্ধকারে পথ চলিয়া' 

অতিশয় বিশৃঙ্খলার ভিতর “ছত্রভঙ্গ” অবস্থায় ছাউনীতে আসিয়া 

উপস্থিত হইল। উপস্থিত হইবামাত্র কর্ণেল হেনেসি “কয়েকজনকে 

ট্রেধশর লইয়া কাধ্য করিতে নিযুক্ত করিলেন” এত পরিশ্রমের পরও, 
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পাটি পলা 

ভীরু ব লিয়৷ নিন্দিত বাঙ্গালীজাতির এই ধুরন্ধরগণ ভার্গিয়া পড়িল 
না। তাহার! অনায়।মেই ভোব ছয়ট। হইতে বাত্রি ২টা পব্যস্ত কুচও 

করিয়াছিল এবং কোবের কর্তৃব্যপালন করিয়। প্রশংসা অজ্জন 

করিয়াছিল । 

প্রভাতে বখন ডিভিসন আব।র কুচ আবস্ত করিল, বঙ্গ সেবক-সেনা 
তখন ট্টামারে আরোহণ করিয়| কুট্-এল্-আমবায় যাইবার জন্য আদিষ্ট 

হইলেন । কুটে আসিধা তীাহাব। ২নং ফিল্ড আনুলান্সেব সহিত মিপিত 

হইলেন--তখন তাহার! মাত্র ১৮ জন ভিলেন। তাহার] মহরের পশ্চিম 

দিকে একটি খেজব বাগানে গভীব গর্ভ খনন 
করি়। উহার চারি পারে শুষ্ক খডের গাঁহট সারি 

করিয়া রাখিয়া তাঁহারই ভিতর থাকিবার ব্যবস্থা! করিষ। লইলেন। 

পরদিন বৈকালে দূরে কামানের গঞ্জন শোনা গেল তৃষ্কির গোল। 
আসিয়। কুটের সন্নিকটে পড়িতে লাগিপ । কুট্-এল্-আমেরার ইত্তিহাস- 

প্রসিদ্ধ অবরোধ ডিসেম্বর মাসের সেই ওর] ত।রিখে এইভাবে আবম্ত 

হইল । 

পূর্বেই বল। হইয়াছে, বাঙ্গালী সেবক-সেন। ২নং ফিল্ড আমুলেন্সের 

সঙ্গে মিলিত হইয়া একটি খেজব বাগানে অবস্থান করিতেছিল । তুফিরা 

সেখানে “গ্রারই গোল৷ ফেলিতে লাগিল ।” “একটি মেসিন্গান্ প্রায়ই 

বাগানটি ঝাটাইয়া” গুলি ছুড়িতে আবস্ত করিল । ১৫ই ডিসেম্বর বৃষ্টির 

ধারার ন্যায় তুকির গোলা ছুটিতে লাগিল; উহাদের কতক বা পড়িল 

কুট সহরের ভিতর এবং কতক পড়িল খেজুর বাগানে । একটি সেল্ 
বাঙ্গালী সেবক-সেনাব আশ্রর সেই গর্তের নিকটে পড়িন্না ফাটিয়। গেল 

এবং তিনজন বাঙ্গালী সেবা টসনিক আহত হইলেন । তাহাদের নাম-- 

ফকির চক্রবর্তী, প্রিয়নাথ রায় ও ম্যাথিউ জেফর। ম্যাথিউ জেফর 
পূর্বদিনেও মেসিন্গানের গুলিতে আহত হইয়াছিলেন। যে সকল কেল্ 

সিংহ পিঞ্ব 
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আপিয়। পড়িতে লাগিল তাহাদের প্রচণ্ততা এমনই ছিল যে, একদিন 
“একটা পাঞ্জাবী দিপাহীর বাহুর অতি নিকট দিয়া সেল্ চলিয়া যাইবার 

সময় বাতাসের ধাক্কাতেই তাহার হাতের একখানি আস্থ ভাঙ্গিয়৷ যায় 
ও সে বহুদিন তাহাতে অন্ত্র্থ থাকে |” 

টাইগ্রিস নদীর বামপার্থে অবস্থিত ক্ষুদ্র একটি শহরের নাম কুট্- 

এল্-আমের। । এই ক্ষুদ্র নগরে ব্রিটিশসিংহ পিপ্তরাবদ্ধ হইয়াছিল 

বলিয়। উহা এখন একটা সর্বজনবিদিত নগর । যুদ্ধের সমর সেনাপতি 
টাউনসেও্ড মনে করিয়াছিলেন, কুট্-এল্-আমেরায় অবস্থান করিতে 

পারিলে তুকিদিগকে বাঁধা প্রদান করিবার সুবিধা হইবে । সে সময়ে 

খলিল পাশার অধীনে গ্রাম আশি হাজার সিপাহী যুদ্ধের জন্য প্রস্তত 

ছিল। তাভাদের প্রধান ছাঁউনী ছিল সামারান্ নামক স্থানে। 

সামারান, কুট্-এল্-আমের। হইতে ৭ মাইল পশ্চিমে । 
তুকিসেন। দিনের পব দিন কুট্-এল্-আমেরা আক্রমণ করিতে 

লাগিল। তাহ!দের পরিখাগুলি কুটে প্রবেশের পথ রুদ্ধ করিয়া দ্রিল-_ 

কুট্ ত্রিভূাকার তুকিউ্রেঞ্চ শ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়৷ পড়িল । 

তুকিদের কামানের গোলায় এবং বেয়নেটের আঘাতে ব্রিটিশ- 

সিপাহীগণ ক্রমেই কাতর হইয়া পড়িতে লাগিল। ১৯১৫ সালের 

খুষ্টমাস্নডে ব। বডদিনে সন্ধয| হইতে তীত্র আক্রমণ করিয়া তুকিরা 

বারবার কুট অধিকার করিতে চেষ্টা করিল-_পুণা ডিভিসনের ভারতীয় 

লিপাহীদল অচল হিমালয়ের মত মে আঘাত সহিল--হটিল ন1! 
ত্রিটিশের ছোটো-বড় ওস্টী তোপের মুখে অবিরাম অগ্নি বর্ষণ হইতে 

লাগিল-স্ত্যাপ্নেল্ এবং লিডাইট গোলার আঘাতে তুফিরা চুর্ণ-বিচুর্ণ 

হইতে লাগিল, কিন্ত তাহারাও পলায়ন করিল ন!1_-পরাজয় মানিল না! 

এইভাবে রাত্রি কাটিল। প্রভাতে দূরবর্তী স্থান হইতে, নৃতন সেনা 
আমির তুফিদের সহিত যোগ দিল আনায়, যুদ্ধ চলিতে লাগিল / 
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তুকির! ট্রেঞ্চে প্রবেশ করিয়া হাত-বোমা ছুড়িতে আরম্ভ করিল। 
তাহাদের আক্রমণ সহা করিতে ন! পারিয়া ১০৩ নম্বর মারহাট্র। লাইট: 

ইন্ফ্যার্টি দল, ট্রেঞ্চের উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত একটি রেডাউট্ বা' 
ছোট ছূর্গ ছাড়িয়া হটিয়৷ আসিতে বাধা হইল। ভলেন্টিয়ার তোপখানার 

অধ্যক্ষ কাণ্তান ফ্রীলাও বীরবিক্রমে অগ্রসর হইয়া তুকিদিগকে পরাভূত 

করিলেন এবং দুর্গ অধিকার করিলেন। এই তোপখানায় তখন ঘোষ 

নামক জনৈক বাঙ্গালী অন্যতম গোলন্দাজ ছিলেন। কাপ্তান ফ্রীলাণ্ডের 
ভলেট্িয়ার তোপখানা সেদিন যে জয়মাল্য অজ্জ্ন করিয়াছিলেন__ 

তোপখানার অন্যতম গোলন্দাজ বাঙ্গালী ঘোষকে তাহা হইতে বঞ্চিত, 

করিবার কোনও কারণ দেখা যায় না। 

পুর্বেব সকলেই শুনিয়াছিল, কুটের অবরোধ তিন সপ্তাহের বেশী 

স্থায়ী হইবে না। সেনাপতি এল্মার সত্বরেই তীহার বিরাট বাহিনী 
আলি-গরবী হইতে আনির! তুকিদিগকে বিতাড়িত করিবেন । এল্মার 

জানুয়ারি মাসে (১৯১৬) আপদিলেন বটে, কয়েকটা যুদ্ধে তুকি্িগকে 

পরাজিতও করিলেন, কিন্তু তুফিসেনা কুটকে অবরোধমুক্ত করিল ন1। 

সেনাপতি এল্মারের বহু লোকক্ষঘন হইল দেখিয়া তিনি সসৈন্যে সেখ্- 
আসাদে ফিরিয়া গেলেন। কুটের বন্দীরা বুঝিতে পারিলেন সত্বর 

মুক্তির আশ! সদূর-পরাহত। 

তখন ধাহার! কুটে ছিলেন তাহাদের অবস্থ। প্রত্যক্ষদশর্খর ভাষায়, 

বলি :--শীঘ্র মুক্তির আশা নাই দেখিয়া আমাদের আহাধ্যের পরিমাণ, 
১২ আউন্ম হইতে ৮ আউন্দে নামাইয়! দেওয়া হহ'ল। এই সময় হইতেই 
সিপাহীদের আহারের জন্য অশ্ব ও অশ্বতরের মাংস দেওয়। হইতে 

থাকে ।".--"টাটকা শাক সব্জীর অভাবে এই সময় কুটস্থ হিন্দুস্থানী ও 
গোরা পিপাহীর! পাইওরিয়া নামক দাতের মাড়ির শীড়ায় আক্রাস্ত, 

হইতে থাকে ।--*"**আমাদের দলস্থ রণদা৷ প্রসাদ সাহা এই সময়ে কুটের' 



ইউরোপীয় মহাসমরে বাঙ্গালী ৬২৬ 
বম স্টি টো ই িত তে তলত 5০7 ভাপা সির সি টোস্টিটিসমিতি পানি কা সিসি মিলিত লাম ৬ পেস্তা সর্প সি িাসিতা ৯১৫সিত সলাত রসি, সি 

বাহিরের মাঠ হইতে ভ্যাণ্ডেলিয়া লতা সংগ্রহ করিয়া হানপাতালে 

বিতরণ করিত এবং আমরাও সেগুলি ভাজিয়া আহার করিতাম 1” 

জানুয়ারি মাসে মেসোপটেমিয়ায় বর্ষা আরম্ভ হয়। এবারও প্রবল 

বর্ষ হইল। নদীতীর ও তাহার নিকটবর্তী ভূমি এমন পক্থিল হইয়া 
উঠিল যে, “চলিবার সময় সিপাহীদের পদছয় প্রায় হাটু পথ্যস্ত প্রোথিত 
হইয়া যাইতে লাগিল। সেই কর্দমে তোপ, ট্রান্সপোর্ট ও অশ্বাদির 
পরিচালন। একরূপ অসম্ভব হইয়া উঠিল। সেনাপতি এল্মার এই 

দারুণ অন্থবিধার মধ্যেও ছয় সাতবার তুকিদ্দিগকে আক্রমণ করিলেন, 
কিন্তু পরাজিত করিতে পারিলেন না। তীহাকে প্রত্যাবর্তন করিতে 

হইল । কুট অবরুদ্ধই রহিয়া গেল। তুকিগণ বিমানে আসিয়া তখন 
কুটে বোমা ফেলিতে আরম্ভ করিল। এদিকে মেজর ল্যান্বার্ট ও 

জেনেরাল হাউটান্ পীড়িত হইয়। কুটেই দেহত্যাগ করিলেন। 

জেনেরাল এল্মার ঝুট-উদ্ধারে অসমর্থ হইলে নাসিরিয়ার যুদ্ধ- 

বিজেতা প্রতিথনাম! সেনাপতি গরিঞ্জ সেই কাধ্যের ভার পাইলেন । তখন 

কুটের সেনাদিগকে প্রতিদিন ৮ আউন্সমাত্র যবের চূর্ণ দেওয়া হইত। 

বঙ্গের সেবক-সেন! সেই চূর্ণ সিদ্ধ করিয়া মণ্ড প্রস্তুত করিতেন। এক 

এক চুমুক যবের মণ্ডের সহিত এক এক গ্র।স ঘোড়ার মাংস বিশেষ মন্দ 

লাগিত না! সে সময়ে আমর। প্রতিজনে এক পাউগ্ড করিয়। অশ্ব-মাংস 

আহার করিতে পাইতাম 1," ঘ্বতের অভাব ঘোড়ার চবিব দিয়াই 

পুরণ করিতে হইত |” যাহারা গোমাংস খায়, ইতিপূর্বেধ তাহারা হেভি- 

আর্টিলারি ৰহনকারী বলদগুলিকে উদ্রসাৎ করিয়াছিল । কুটে ক্রমেই 

আহার্যযসাম গ্রীর আরও বেশী অভাব হইতে লাগিল । 

এ সময়ে প্রধান অভাব হইয়াছিল জালানি কাষ্ঠের। কুটে উহ্না 

দুষ্প্রাপ্য হইল। ছাউনীর বাহিরে পদক্ষেপ করিলে প্রতিমুহূর্তেই তুকির 



৬২২ বাঙ্গালীর বল 

গোলায় মৃত্যুর সম্ভাবনা । কিন্তু বাঙ্গালী সেবক-সেনা সে ভয়ে ভীত হইল 
না। রণদাপ্রসাদ যেমন শাকাদি সংগ্রহ করিতেছিলেন, আবশ্তক মৃত 

তেমনই করিতে লাগিলেন। বাঙ্গালী সেবক-সেনাদেব বাসস্থানেব 

নিকটেই নদীগর্ভে একখানি হাসপাতাল-বোট অদ্ধনিমজ্জিত অবস্থান্ন 

ছিল। তুর! সর্ববদ| উহার উপরেও গোলা চালাইত । বরফ হইতেও 

অধিক শীতল সে নদীর জল । নিশাযেগে তাহাই অতিক্রম করিয়া, 

তুর অগ্রিবর্ষণকে গ্রাহ্য না করিঘ| “বার্গালী রবিন্সন্ ক্রমোব দল সেই 

বোটটাতে যাতায়াত আরস্ত কিল ।” ক্রমে উহা হইতে বেঞ্চ আসিল, 

চেরার অ|পিল, টেবিল আসিল-_ ক্রমে ক্যান্ভাস্ আসিল, টিনে বন্ধ কর! 

মাংদ ও বেস্নের ট্রকর| আসিল! সেই বেঞ্চ, চেয়ার, টেবিল প্রভৃতি 

তখন একে 'একে জালান। কাষ্ঠের কাজ করিতে লাগিল। ক্যান্ভাস্ 

বিছাইয়। বাঙ্গালী সেবক-সেনার তাহাদের বাসস্থলীব কাচা সাযাংসেতে 

মেঝেটাকে কতকট। বাসোপযোগী করিয়। লইলেন। তখন এত শীত 

পড়িয়াছে বে, “ছুষ্টটী সিপাহী পাহাব। দিবার সময় শীতে জদিয়। 

মরিঘ| গেল 1” 

সেনাপতি গরিগ্ত এপ্রিল (১৯১৬) মাসে তুকিনাহ আক্রমণ 

করিলেন । ভউহাব ছোটে।-বড একশত কামান নিয়ত গঞ্জন করিতে 

লাগিল। “নিরবচ্ছিন্ন ভাবে তোপেব গঞ্জন দূর হইতে ঘেন ঝড 

বহিতেছে এরপ শুনাইতে লাগিল । বাত্রে ম্যাগাসিসের দিকে অর্দেক 

'আকাশ ব্যাপিয়! দেখ। যাইতে লাগিল, অসংখ্য সেল্ শুপু চিক্-মিক্ 

কারয়! ফাটিতেছে-_যেন একটা গ্রকাণ্ড সহর দীপালীর আলোকমালায় 

সজ্জিত ভইয়! উঠিয়াতে। এই অভিনব দীপালীর সহিত তোপের 
' গঞ্জন মিশিয়া মনে হইতে লাগিল যেন মহাকাল শ্বয়ং বম্ বম্ শবে 
করালীর পূজায় মাতিম়্াছেন।” এই ভাবে তিন দিন যুদ্ধ চপিল-_কিন্তু 
তুকিরা পথ ছাড়িল না তাহার! পাচটা ট্রেঞ্চ ছাড়িল-_-শতে তে 
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মরিল--কিন্তু কিছুতেই কুটের বদ্ধ দ্বার:মুক্ত করিল না। তখন কুটে 

মাত্র এক সপ্ধ(হের যোগ্য খাছ সামগ্রীও ছিল না! 

প্রধান সেনাপতি সাবু পাশি লেক্ প্রমাদ গণিলেন! রিলিভিং 

কলাম্ সিদ্ধান্ত করিলেন, যাহ। ঘটে ঘট্রক-_খাছ্য বোঝাই করিয়া 

একখানি বীমার কুটে পাঠাইতেই হইবে । ট্রামার 
ভ্ুল্নারকে লৌহবম্মে আবৃত কর হইল। ভারে 

ভারে আট।, ময়দ। প্রভৃতি খছ্য সামগ্রী তাহাতে উঠিল। প্রশ্ন উঠিল-_ 

স্থনিশ্চিত মুতার মুখে কে এই ট্রামার লইয়া কুটে যাইবে? সার্ পাশি- 
লেক তীাহাব বীর সেন।দের ডাকিঘা কহিলেন--একদিকে স্থুনিশ্চিত 

মৃত্যু- অন্যদিকে বিশ্বব্যাপী বিজয়ঘোষণ।, জয়ের অমুতমাল্য ধারণ 

করিয়া অমরত্ব লাভ। আইস-_জুল্নীরকে কুটে কে লইয়া যাইবে 

আইস! দেখিতে দেখিতে বহু বীর মৃত্যু পণ কবিয়া অগ্রসর হইল । 

সেনাপতি মাত্র কয়েকজনকে গ্রহণ করিলেন “এবং ভগবানকে স্মরণ 

করিয়া তাহাদিগকে শমনের নামে উৎসর্গ কবিলেন। বীরগণ জুল্নারে 

উঠিয়। মরণ-যজ্ঞের দিকে যাত্র। করিল। এক ঘণ্টার মধ তৃক্ির 
কামান এই বীবর্ভদিগকে অভিনন্দিত কবিয়। অগ্নিমুখে নিনাদ্র করিয়া 

উঠিল-_থবর্দ।রূ ! বার বারিধরার মত গোল বধিত হইতে লাগিল। 

জুণ্নার অবিলম্বে চূর্ণ-বিচুর্ণ হইয়া গেলঃ। জুল্নারের আরোহী--সেই 
মুষ্টিমের বীব সেন। জীবন আহুতি দিঘ। তাহাদের স্বদেশ ইংলগের মান 

রাঁখিলেন । বীরেব ইতিহাসে তাহাদের মধ্যান। চিরদিন অক্ষুপ্নই রহিবে | 

“জুল্নারের শোচনীয় পরিণামের পর গরিঞ্ পুনরায় তুকি-বাহ 

আক্রমণ করিলেন এবং আবার ছুইদিন ব্যাপিয়া ঘেরতর যুদ্ধ হইল। 

আমর। ছাদে উঠিয়! উদ্গ্রীব হইয়া সেই সেল্বুষ্ট 
০৭ ৪ দেখিতাম এবং প্রতিক্ষণেই মুক্তির আকাজঙ্ষ। 

করিতাম।” এত চেষ্টা করিয়াও ইংরাজ-বাহিনী 

জুলন।র 
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লি ছিপাস্সি সাকিল সি পাটি রানি লীন স্৯ শাসিত তাস স্টলাসিলীস্টি তা ০৬ পিসি শান পে লস তাপ বি ঠা স্পা পও ্ 

কিছুতেই কুটুকে অং অবরোধ মুক্ত করিতে পারিল না | শেষে একদিন 

বেতার টেলিগ্রাফ আসিল, সম্রাট পঞ্চম জঙ্জ সেনাপতি টাউনসেগুকে 

বীরত্বের জন্ ধন্তবাদ দিয়া আত্মসমর্পণের আদেশ দিয়াছেন। “ইহার 

এক ঘণ্টা পরেই একটা তুষ্কি ব্যাটালিয়ন বন্দুকে সঙ্গীণ চড়াইয়া কুচ. 
করিয়া সহরে প্রবেশ করিল । নিজাম বে নাথক একজন প্রৌঢ় কর্ণেল 

ইহাদের কর্তা হইয়া অশ্বপৃষ্ঠে আসিতেছিলেন। একজন ব্রিটিশ কর্মচারী 

পথ দেখাইয়া আগে আগে চলিতেছিলেন। ব্যাটালিয়নটীর পুরোভাগে 
আমাদেরই বেলুচি-ব্যাণ্ড তখন ঢক্কা-নিনাদ করিতেছিল-_রাম্টি-টাম্টি- 
টাম্টি-ট।ম্। রাম্টি-টাম্টি-টাম্টি-ট।ম্ !” 

জাশ্মান-যুদ্ধের বায যখন ঘোর রোলে বাজিয়! উঠিল তখন স্কুল- 

কলেজে পড়1 বঙ্গ-সন্ভতান যেমন স্কুল-কলেজ ছাড়িয়া সাধারণ সিপাহীর 

কাজে ভন্ভি হইতে আগ্রহান্বিত হইল, তেমনি 

সাধারণ কৃষকদের সন্তানও লড়াইয়ে” চলিল! 

তাহাদের মধ্যে অনেকেই হয়ত নিজের গ্রামটি ভিন্ন, 

নিজের মহকুমার শহর পর্যন্ত পূর্ব্বে দেখে নাই । কিন্তু তাহারাই চলিল 

আফ্রিকায় ও মেসোপটে মিয়ার রণক্ষেত্রে__বেলুচিস্থানের মরুবক্ষে-_কেহ 
বা! গেল ভারতের উত্তরপ্রান্তে অতি দুর্গম মাস্দদের দেশে! সঙ্য সদ্য 

হল ত্যাগ করিয়। তাহারা পরম উত্সাহে ঘণ্টার পর ঘণ্ট। মাটি কাটিতে 

লাগিল--পথ প্রস্তুত করিতে লাগিল--বনজঙ্গল কাটিতে লাগিয়া গেল! 

“সরকারি পোঁষাক পরিয়! বুট পট্টি স্ব.টিয়া” সকলেই মনে মনে ভাবিল 

তাহার! কুলি-মজুর নহে-যুদ্ধের সিপাহী । ইহাতেই তাহারা তখন 

অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়াছিল । ডাক্তার শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘোষ এমবি, 

সামরিক হাসপাতালে ডাক্তার হইয়া গিয়াছিলেন। একবার একজন 
হাবিলদার এই কৃষক-মজুরদের সম্বন্ধে তাহাকে বলিয়াছিলেন_-“ইহারা 
একটানা বেশী কাজ করিতে পারে না বটে, তবে দিনের শেষে অন্য 

যুদ্ধে বাঙ্গালী 

প্রত্যক্ষদর্শীর স্মৃতি 



ইউরোপীত্ব মহাসমরে বাঙ্গালী ৬২$ 

জাতের লোকদের.কাজের'তুলনায় বেশী পেছিয়ে থাকে না। ইহারা এক 
অদ্ভুত প্রকৃতির লোক । সদাই প্রফুল্ল ভাব। তামাক ছাড়া, অন্ত নেশ। 

করে না- বিনামুল্যে পাইলেও নয়। কোনরূপ .বে-আইনি, কাজ করে 
না। কথা বলিলে শোনে । বুদ্ধি আছে ; এবং যদিও ভাত খায়। তবুও 

সিপাহীদের মত কষ্টনিষুঃ_াঁটিতে সমান মজবুত |” 
ইতিভাসে পড়িয়াছি, শিখ-যুদ্ধে যখন একবার রসদ হি 

তখন শিখের। ভাতের মাড় খাইয়া গোর সৈন্যদের ভাত খাইতে দিয়া- 

ছিল। যখন শুনিলাম ষেবাঙ্গালার এই সকল অশিক্ষিত কলুষক-মজুরদের 

মধো কতক লোক ভিষ্তিব ব৷ রস্থইয়ের কাজে পল্টনের সঙ্গে থাকাকালে 

সিপাহীদের সঙ্গে সঙ্গে স্বদীঘ দশ ক্রোশ পথ অনায়াসে কুচ করিয়া 

আমিল, কিন্তু সিপাহীর। কুচের পর বিশ্রাম করিতে লাগিল, আর উহার 
প্রফুল্লচিত্তে “খোল। কাটিয়। তাহাদের রাধিয়। খাওয়াইতে ব্যস্ত” হইল-_ 
তখন সত্যই হর্ষে ও গব্ধের চিত্ত পূর্ণ হইয়। উঠিয়াছিল। তখন এই কথাই 

মনে হইয়াছিল যে, যাহারা বাঙ্গালীকে দুর্বল ও ভীরু বলিয়| প্রচার 

কবিতে চায়, তাহারা ভুলিয়া বায় যে মানতষের পা” ভাঙ্গিয়া পন্থু করিয়! 

তাহ।কে খোডা বলিয়া উপহাস কবিলে সত্যেরই 'মধ্যাদা ক্ষুপ্ন হয়! 

কনষ্ট!নটিনোপলে শীতের দিন-। চারি দিন ধরিয়া বরফের ঝড় 

বহিতেছে__যেখানে যে জলাশয় ছিল সবই জমিয়া বরফ হইয়। গিয়াছে । 

তুষারে তুষারে চারিদিকে এক হাটু বরফ, তখনও এই বাঙ্গালী মজুরের 

দল হাসিমূখে কর্তব্যপালন-করিতে ক্রটী করে নাই ! “এইরূপে তাহার! 
তিনট! শীত কাটাইয়াছে। যাহারা বরফ কখনও দেখে নাই,__বাঙ্গালার 

শীত সহ কর।. যাহাদদের, অভ্য'স_-তাহাদের পক্ষে যে ইহা! কি কঠোর. 

পরীক্ষ/, তাহ! না বলিলেও চলে. . কিন্ত এইবূপ কষ্ট সহা.করিয়াও কেহু. 
মরে নাই,_কাহারও নিউমোনিয়া নাই.” এই.বাঙ্গালী কি ভীরু, 

ও দুর্নবজ্ৰ ?. 
৪০ 



৬২৬ | বাঙ্গালীর বল 

“কতকগুলি বাঙ্গালী ভদ্রসন্তান জেণ্টেল্ম্যান্ ক্যাডেট্ বা অফিসারের 

শিক্ষানবীশি করিতেন ইহার। ছিলেন ইঞ্জিনিয়ারিং কাধ্যে। ইহা- 
দিগকে গাতি, কোদাল লইয়া দিনের পর দিন মাঠে থাকিয়া স্বহস্তে 

রান্তা ঘাট পোল ইত্যাদি তৈয়ার করিতে হইত । শ্রীতকালেও একাজের 

বিরাম ছিল না। তখন মাঠে প্রায়ই ববফ থাকিত; আর সেই সৰ 

জায়গায় কম্বল মুডী দিয়া খোলা মাঠে রাত্রিযাপন করিতে হইত । এই 
দুধেৰ বাছ! বাঙ্গালীদের কিন্তু একদিনের তবেও সদ্দি হয় নাই 1” 

“একবার গ্9টিকতক বাঙ্গালীকে জাহাজের ইঞ্জিনিয়ারিং ও ইলেক্- 

টিকের কাজে দেখিয়াছিলাম।**উত্তরে আর্কেঞ্জাল, দক্ষিণে ম্যাজিলান্ 

যোজক, পূর্বেব জাপান ও পশ্চিমে হনোলুলু-_ইহাদের গতিবিধির সীমানা 
ছিল। এই ব্যাপারে প্রায় হাজারের উপর লোক জীবন দ্রান কবিয়াছে ! 

টর্পেডো, সাবমেরিন, জলের মাইন ইত্যাদির আশঙ্কা পদে পদেই 

ছিল ।'-.."" বাঙ্গালীদের অনর্থক ব্যন্ত হইয়। মাথা! খারাপ করিতে দেখি 

নাই! আবার একদিন জাহাজের গারে টর্পেডো লাগিল-.-জাহাজ 
ডূুবিল। সকলে নৌকায় বা তক্তায় ভামিতে লাগিলেন । সেই সময়ে 

জনৈকা ইতরাজ রমণীর মুখে বাঙ্গালীর বীরত্বের পরিচয় শুনিয়া, নিজে 

বাঙ্গালী বলিয়া আত্মস্াথা অনুভব করিয়াছিলাম ৮ 

“অবস্থ।! বিশেষে পড়িলে ভিতরকার মান্ুষটী যে নিজেকে প্রকাশ 
করিতে চায়, তাহ! বাঙ্গালী ডাক্তারদের মধ্যেও দেখিয়াছি 1......শত 

শত রোগীর বাবস্থ! করা, প্রত্যহ বেলা ন্টা হইতে ৩টা পধ্যন্ত ( কখন 
কখনও রাত্রিতেও ) অপারেশন্ করা, এবং তাহার পর হাসপাতালের 

অন্থান্ত কাজ দেখা, কর্তৃত্ব করা, ইহা বাঙ্গালীর পক্ষে কম গৌরবের 

বিষয় নহে । এইরূপ কাজ দিনের পর দিন ছয় মাস ধরিয়া করিয়াও 

কোমর ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই! অন্যদিকে, গ্রীষ্মকালে পল্টনের সহিত 
৬ দিনে- ১৩৭ মাইল পথ পায়ে ই।টিয়৷ বিপন্ন ফৌজের সাহাযা ক্বরিতে 



ইউরোপীয় মহাসমরে বাঙ্গালী ৪৭ 
* স্পস্ট সিল পিকসিরিসিলীদি লাসিটাসসিতো ৬ পাতি ৬ পা সিপিসি পি এ সিপিএল সরীিত উিপাসছি লাসিপসিিিত৯৮িল রাত ভাত ৬ পি ৯ তা লি পাত৯/ ৯ পা্সিতাসিরাসাসিপিসিতাসসিপাসসিসসিরি লী জলদি তত সিসির সিরা পাঠাল 2ম 

যাইতেও পায়ে ফোস্ক। পড়ে নাই--পায়ে তেল মালিশ করিতে হয় 
নাই! আনাতোলিয়ার ভীষণ শীতে (-২০ ডিগ্রি ফার্ণ) থাকিয়াও লে 
জমিয়। যায় নাই! উপরন্তু সন্তোষজনক কাজের জন্য ভেস্প্যাচে অর্থাৎ 

সরকারী রিপোর্টে বিশেষ ভাবে তাহার নামোল্েখ কর। হইয়াছে 1” 

“ফরাঁপী চন্দন নগরের বাঙ্গালী ভাইদের কথা বলি। তাহাদের 

বীরত্ব-গাথা ভাদূনের সমরক্ষেত্রে, মরোক্কে। ও আনামে ন্বর্ণাক্ষরে 
লিখিত আছে । দলে ভারী না! হইলেও, তাহারা যে বীরত্ব দেখাইয়।- 

ছেন, তাহা ভুলিবার নহে । ভার্দন্, যেখানে ফ্রান্সের শেষ পরীক্ষা ও 

যেখানকার টদনিক মৃত্যুর হার ছিল ১০০০০ এর উপরে, সেখানেও 

অবস্থান করিতে ভেতে। বার্গালীর বুক কাঁপে নাই! সেখান হইতে 

তাহার! আত্মপ্রাণরক্ষার্থ পলাইয়া যায় নাই, অথব। পাগল ব। রোগী 

সাজিয়া কাজে ফাকি দ্রেক্গ নাই! তাহারা সে কয়টা দিনের ঘোর 

ঝঞ্ধার সম্মুখে বুক পাতিয়া দিয়াছিল। আজ তাহাদের কেহ কেহ 

অমর ধামে,-কিন্তু তাহাদের আত্মদান পশ্চাদ্বর্তীদের মধ্যে উৎসাহের 

বীজ বপন কিয়া গিয়াছে (১)।৮ 

ভারতসমুদ্রের তরক্গচুদ্িত শিলাসংহতিপূর্ণ সিংহলের তট হইতে 
হিমানীমণ্ডিত শৈলচুড়ে পধ্যন্ত একদিন যাহার বীরবংশের গৌরব 

কপাণের মুখে লিখিত হইয়াছিল, আবার বহুদিন 
পর তাহার জয়গাথ ম্যাকৃসিমকামানের অগ্রিমুখে 
নিনাদিত হইয়াছে। তাহার জাতীয় জীবন যখন 

প্রোতিনর স্থলকমলবৎ বিকশিত হইয়াছিল, সেদিন সে বঙ্গাধিপের পতাকা- 

তলে সমবেত হইয়া ভারতের কুরুক্ষেত্র বীরের ন্যায় অস্ত্র ধারণ করিয়া- 

অয়ম।রশ্তঃ শুভায় 

ভবতু 

(১) যুদ্ধে বাঙ্গালী--ডাক্তার গ্রীনিবারণ চন্ত্র মিত্র এম্ বি, ভারতবর্ষ, বৈশাখ ১৩৩২ 



৬২৮ ' ; বাঙ্গালীর বল, 

ছিন। সেই এক দিন।' মুগ যুগান্তের পর তাহার। আবার এই-নেদিন 

গৃথিবীর কুরক্ষেত্রেও কঠিন কর্তব্যের ভার লইয়| কৃপাণ হস্তে দণ্ডায়মান 

হইয়াছিল এবং শেষে অগ্নি পরীক্ষায় জয়লাভ করিয়াছে 

অয়মারস্তঃ শুভায় ভবতু। 

সমাপ্ত 



পরিশিষ্ট 
(১) 

বঙ্গের প্রাচীন বিভাগ 
বন ব! পুর্ব্ববঙ্গ 

মহ।রাঁজ যুধিষ্টিরের রাজশুয় যজ্ঞ উপলক্ষে পাগুব ভীম দিগ্িজয়ে বহি্গত হইয়া 
প্রথমে পণ, ও কৌশিকীকচ্ছ প্রদেশের রাজাদিগকে পরাভূত করিয়া বঙ্গরাজোর অধিপতি 
সমুদ্রমেন ও চন্্নেনকে পরাজিত করেন। পরে প্রত্যাবন্তনের পথে তাঅলিপ্ব, সঙ্গ ও 

কর্কট প্রদেশ তৎকর্তৃক বিজিত হয়। অজ্ঞুন সমুদ্র তীরস্থ “বঙ্গান্ পুণান সকোশলান্” 

প্রভৃতিকে যুদ্ধে পরাজিত করেন, মহ(ভারতের অশ্বমেধপর্ধে এইরূপ বণিজ আছে। 

অজ্্রন দ্বাদশবর্মক[ল ভাঁরতেব নীনাস্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন বলিয়া! আদিপর্বে কথিত 

হয়। সে সময়ের বজদেশ “হঘ্যাণি রমণীয়।নি”র দর সুশোভিত ছিল। রামায়ণের 

কালে বঙ্গভূমি “ধনধান্যমজাবিকম্” ও “বছুদ্রব্যে” পরিপূর্ণ ছিল। কৈকেয়ীর নিকট 

মহারাজ দশরথের উত্ভিতে ইহ] বল! হইয়।ছে। 

পরবর্তীকালে ভগবান বৃদ্ধদেবের উক্তিতে এবং মহাকবি তাসের গ্রন্থে বঙ্গের উল্লেখ 

আছে। 

মহারাজ এ্রচন্ত্রের যে তাত্রশ।সন বিক্রমপুরের রামপালে পাওয়া যায় (সাহিত্য-_- 

ভাদ্র ১৩২০ ) তাহাতে “হুরিকেল' নাম দেখ! ষায়। একাদশ শতকের জৈনা চারধ্য হেমচন্ত্র 

সথরীর 'অভিধান চিন্তীমণিতে” (বঙ্গীন্ত হরিকেলিয়া:) বঙ্গ ও হরিকেল একই দেশবাচিক 

বলিয়া কথিত হইয়াছে। পূর্ববঙ্গের হরিকেল নাম থুষ্টাব্ের নগ্তম শতকে চীন দেশের 

পধ্যটক ই-চিং-এর ভ্রমণবৃত্তান্তে পাওয়] যায়। 

গৌড় ও পুণড। 
মুসলমানবিজয়ের পর গৌড় বলিতে লক্ষ্ণাবতী (লক্ষৌতি) বা পশ্চিমবঙ্কে 

বুঝাইত। তখন পূর্ব-বঙ্গের নাম ছিল--দিয়ার-ই-বঙ্গ বা! জলময় বঙ্গ ।. খুঃ পূঃ প্রথম 

শতাব্দীতে গৌড় নামে একটা রাজ্য ছিল। আবার কেহ কেহ বলেন, থুঃ পুর্ববা্ব ৭৩০ 

সালে গৌঁড়রাজ্য সংস্থাপিত হইয়াছিল। ওয়ান্-চোয়াং-এর সময়ে বর্তমান বাঙ্গালা দেশ 



৬৩০ বাঙ্গালীর বল 

£টা ভাগে বিভক্ত ছিল-:(১) পৌও বর্দান, (২) কর্ণনুবরণ। (৩) সমতট, (৪) তার লিপ্ত, 

€) কামরূপ। কোন কৌন সময়ে গৌড় এবং পৌও,বর্দন রাজা মিলিত হইয়! একটী 

অথও্ড রাজ্যরূপে পরিচিত ছিল। খুষ্টীয সপ্তম শতকে গৌড় বলিলে পৌওু বর্দনও বুঝাইত।॥ 

অগ্ুম শতকে রাজতরক্লিণীতে গৌড় ও পৌগুবর্দন-_উভয়েরই উল্লেখ আছে। যে সময় 

সমস্ত দেশ করতোয়! ও গঙ্গ] দ্বারা বিভক্ত হইয়াছিল তখন সেই বিভীগের পশ্চিমীংশ 

গৌড় ও পুর্্বাংশ বঙ্গদেশ (পূর্ববঙ্গ ) নামে পরিচিত ছিল। মোগল-শাঁদন সময়ে মিলিত 

গৌড় ও বঙ্গ বাঙ্গাল! নামে আখ্যাত হইত। থুষ্টীয় দশম হইতে যোড়শ শতক পর্যন্ত 

রাঢ় এবং বঙ্গ গ্বৌড়ের অন্তভূক্ত ছিল। 

মালদহ ও দিনাজপুর হইতে ময়মনপিংহ পরাস্ত ভূভাগ্ধ এক সময়ে পু, বলিয়া 

পরিচিত ছিল। এক সময়ে বর্দমানের কতক।ংশ ও আধুনিক হুগলী জেল] হন্ষ নামে 

কথিত হইত । 

রাঢ় 

ৃটপূরর্ব চতুর্থ শতক হইতে মুশিদাবাদ, বীরভূমি, বর্দামীন ও হুগলী অঞ্চল রাচ নামে 

পরিচিত হয়। রাঁট কখনও বা 'লাল' নামেও অভিহিত হইত। অষ্টম শতকে 

মুশিদাবাদ হইতে হুগলী পধ্যন্ত সমন্ত স্থান রাট নামে পরিচিত ছিল। 

চন্দেল্লরাজ কীর্তিবশ্মর সেনাপতি যুদ্ধে চেদীরাঁজ কর্ণকে পরাজিত করিয়াছিলেন । 

কী্ডিবন্ধীর সভাকবি কৃষ্ণমিশ্র দেই ঘটনাকে ন্মরণীয় করিবার জন্য যে নাটক প্রণয়ন 

করিয়াছিলেন তাহার নাম “প্রবোধ চন্দ্রোদয়।” এই নাটকে 'রাঁটাপুরী” নামক জনপদের 

উল্লেখ আছে। 'রাঁঢ়াপুরী” রাঁটে ছিল, কিন্তু কোথায় ছিল তাহা এখনে জানা যায় 

নাই। যাহা হউক, গৌডপতি মহীপাল উত্তর-রাঢে ভারত-বিখ্যাত রাজেন্দ্র চোলকে 

যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধ জয়ের উত্দব উপলক্ষে আধ্য ক্ষেমীশ্বর 

চণ্ডকৌশিক' নামক একখানি নাটক রচন1 করিয়াছিলেন । দামোদর নদের উত্তরে 

'আড়া' নামে একটী গ্রাম আছে। আরামের চারিদিকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ধ্বংসপ্রাপ্ত 

স্তূপ আছে। কোন কোন স্থান খনন করিয়া “বনু মন্দির ও আবাসবাটার প্রন্তরময় 

ভিত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে ।*....*গ্রামের পশ্চিমপ্রান্তে একটী স্থান গড়-ছুয়ার নামে 

পরিচিত"... গড় ছুয়ারে প্রাচীর ব1 ছুয়ারের কোন ধ্বংসাবশেষ নাই” (ভীরতবর্ধ, 

ভাত্র--১৩৪০)। কেহু কেহ অনুমান করেন, এই আড় গ্রামই প্রাচীন কালের, 

রাঢ়া পুরী | 



পরিশিষ্ট ৬৩৬. 
লীপাসিলরসি তিতাস তি ঠাছি 2 পি রস স্টপ পি পাছি পা 2 পাটি ৫5৮7৯ পঠিত ৯ লা রসি ৫৯৮৯ তে৭ ৯ এসাছিরাছি ৮৯ তি ৬াসিলসত ৩৯৯৫৯ 7 ছি তি াউতীছি পি লাস তাছিত সিসি তি পস্িঠিসিএ সত সিএস 

প্রাচীন রাঢ় জনপদের রাজধানী কোথায় ছিল তাহা! লইয়! নান। মতভেদ আছে ॥ 

হুগলী জেলায় মহানাদ নামক একটা রেল ষ্রেশন আছে। “রেশন হইতে এক মাইল দুরে 

গ্রাম। বর্তমান গ্রামের আয়তন পচ বর্গ-মাইল। গ্রামখানি ২২্টী পাড়ায় বিভভ্ত |... 

রাঢের রাজধানী ছিল এই মহানাদ।” মহানাদে খনন কালে নান। সময়ের ( গুপুযুগ, 

কুশ।ন্ যুগ, কুচবিহারপতিদের যুগ প্রভৃতি ) মুদ্র। ও কতকগুলি মুস্তি পাওয়। গিয়াছে । 

মু্তিগুলিব মধ্যে অধিকাংশই বিষুর। "সিংহ ও গুপ্ত বংশীয়ের] রাঁটে বহু ধর্দুরাজিকা) 

প্রতিষ্ঠ। করিয়াছিলেন ।*.....রাঁঢের রাঁজ1 সিংহবাহুর পুত্র বিজয় লিংহ....."তাত্রপর্ণা 

জয় করিয়াছিলেন এবং পিংহ বংশের নামানুযায়ী এ দ্বীপের নাম সিংহল হয়, এপ 

প্রবাদ আছে ।******মহানাদের রাজ? চন্দ্রকেতু সিংহ বঙ্গেশ্বর লক্ষণ সেনের অধীনে করদ- 

নৃপতি ছিলেন ।-*****রাজা প্রদ্থায় সিংহ জল দস্থ্য দমন করিবার জন্য মহানাদ হইতে এক 

বিপুল বাহিনী প্রেবণ করিয়াছিলেন ।*****১১৯ খুঃ!ৰে ইহাদের অধিকার সাগর-দ্বীপের 

কলিঙ্গ প্রদেশ পধ্যন্ত বিস্তত হইয়াছিল ।*-**.*পাল ও দেন রাজবংশ মহানাদে রাজ্য 

বিস্তারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। এখানে কত যে যুদ্ধ হইয়াছে তাহার ইয়স্তা নাই। 

আজ পধ্যস্তও বনু যুদ্ধেরই নিদর্শন আছে। প্রস্তরের গ্রোল? এবং কামানের ব্যবহার 

এক সময়ে এখানে যে খুব বেশীই হইয়াছিল তাহার নমুনাদি পাওয়) গিয়াছে” 

“সিরাঁজদ্দৌলার দেওয়ান রাজ মাণিক চাদ পিংহ মহানাদবাপী ছিলেন । মহানীদের 

রাজী চক্্রকেতুর বংশধরদের মধ্যে রাজ শোভা সিংহ, রাজা মহেন্দ্র সিংহ, রাজ! হেমন্ত 

সিংহ, রাজা গন্ধবর্ব সিংহ, রাজ! লক্ষ্মীকাস্ত দিংহ, রাজ। শক্রজিং সিংহ, রাজা দুর্জন সিংহ, 

রাজা সমর পিংহ, রাজা পুরণ পিংহ বিভিন্র সময়ে মুনলমান-শাসন অবসান করিবার 

জন্য বিদ্রোহ করিয়াছিলেন, ইহা পাদশাহনামাতে পাওয়া যায়।--****চলিশ বংদর 

পূর্বেও রাজভট নামে একজাতি মহানাদে বাস করিত। ইহারাও মহানাদের প্রাচীন 

অধিবাসী ছিল। পালবংশীয় প্রথম রাজ গোপাল এই রাঁজভট বংীয় ছিলেন ।*-**** 

বাঙ্গালার বার ভূইঞ্ার মধ্যে মহানাদের মহেন্ত্র সিংহ অন্যতম ছিলেন 1***--"মহানাদে 

সিংহ ও গুহ রাজ-বংশের মিলিত শক্তি ৪১৭ বৎসর বৈদেশিক আক্রমণের বিরুদ্ধে 

সগ্বৌরবে দণ্ডায়মান ছিল।:-"*"'রাজা দিলীপ সিংহকে নিহত করার পর ইংরাজগ্ণণ, 
বঙ্গদেশে প্রবেশ করিতে পান। রাজ শে।ভ। পিংহের বিজ্রোহের ফলে, ইংরাজের। 

ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ নির্মাণের যোগ পাইলেন ।” 

, | শীগুরুদা'ন রায় ( ভারতবর্ষ, ভীত্র-_১৩৪০ )), 
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পরিশিষ্ট : ৬৩৩ 
6 সভা সিঠা ডি ৬ ঠাসা সঠ৯০৫ ৯ সর সিরা হত রীতি ক সিিত সিলোসিত ছি তান টি % পারি লে তা তি ক্রি ছিলি সত্তা কে ৯০৪ ৯০৮ তাস সি ঠজ ৮৯১4 ৯৮ ৯ ৮৫ সিটি মণি এ সী িতিসদিলী ৯০ পিতা ৬ বা সিসির টি 

রং 

ওপনিবেশিক বাঙ্গালী 

খুঃজন্যের পূর্বে ধাহারা ভারতীয় দ্বীপপুপ্কে ধর্ম প্রচার করিয়। ছিলেন, তাহারা বাঙ্গালী 

ছিলেন। সেকালে বঙ্গ হইতে যবদ্ধীপে যাইবার সমুদ্রপথ স্থপরিচিত ছিল। ইবন্- 

বাতুত1 ইহ।র পবিচয় দিয়।ছেন। তিনি হ্থবর্ণ গ্রাম হইতে যবদ্বীপে ও তথা হইতে চীনে 

গিয়াছিলেন। যবদীপের মন্দিরাদির শিল্পসৌঠব ও দেবদেবীর মুত্তি যবদ্বীপে বাঙ্গীলীর 

প্রভাব প্রকাশ করিতেছে। তথায় সিংহেশ্বরীব ভগ্রস্ত,প মধো একখানি মহিষাহরমন্দিনীর 

মুত্তি পাওয় খিয়াছে। এ মুত্তি-কল্পনা বঙ্গালীর নিজধ। 
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_বৌদ্ধধন্নম ভারতবধ হইতেই চীন, জাপ।ন, তিবলত, পিংহল প্রভৃতি স্থানে ব্যাপ্ত 

হইয়।ছিল। সেই প্রচারকিগ্নের মধ্যে বাঙ্গালীও ছিলেন। বাজনমিত্র, বিক্রমপুরের 

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, বরেন্দ্রের ল।ম] তার।নাঁথ, যশোহরের শান্ত রক্ষিত, ধর্শপাঁল, বো ধিধর্ঘ, 

মণ, বোধিসেন, রামচন্দ্র কবিভ|রতী প্রভৃতির নাম উল্লেখযে।গ্য । 
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৬৩৪ বাঙ্গালীর বল 
পা্পিশাসি লাস সিপ্িলিস্সিিস্ডিরাছি এ িতাসি লি লীন তাপ সিল সিতিসসি্সিত সির সিলাসিত ৯৩ তত রসি পাটি পা ৫৯ তি 2৯টি ৯ ত৬তাস্িল ৯১ ক ৬ ঈিল ৯৮৯৮৫ লাস সিল উিপাসিলাসিশ তি লী সির সিসি সি শ্্ 
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7. [1001165, 1১. 756. এই প্রসঙ্গে উত্তরবঙ্গের পাহাড়পুরে আবিষ্কৃত 5 

রচনার কাহিনী ম্মরণযে।গ্য। অনুরূপ রচনারীতি বরো বুছুরে দেখ যায় । 

অহ্যএর-- 
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পরিশিষ্ট ৬৩৫ 
জস্ি এীি পাস এ পরী এ তি এসি বাসি ভীসাস্সির  স্পা্সিপ তি লি লা পাসিপান্দিপিসিতিসসি পাস পাপী ছি লি লেস াস্ছি পাস লি শাস্তি সিল িতি সিটি সত লিলির ভিসি পি জি, এসসি 

্রীতরীমনতহাপ্রভুর কালে ্তাহারই আদেশে যে কয়েকজন বাঙ্গীলী বৃন্দারপ্যে 
গমন করিয়। তীর্থস্থানাদির উদ্ধীর ও নান! গ্রস্থাদি রচন1 করিয়। বৈধব ধর্মের পাদগীঠ 
রচন? করিয়াছিলেন, উহার যে শুধু গৌড়ীয় বৈষ্ণবধশ্্মীবলম্বীদেরই নমস্ত, তাহ! নছেন-__ 
তাহার। ভীরতের সমগ্র হিন্দু জাতির নমস্ত। স্বর্গীয় সতীশচন্্র মিত্র তাহীর হুরচিত. 
“সপ্তগোন্বামী” নামক পুন্তকে-_ওউ্পনিবেশিক গ্োন্বমীদের জীবন-কথণ লিখিয়াছেন। 

এই পুস্তকের “নববৃন্দাবনের পুর্ধ্বকথা” শীর্ষক অধ্যায়ে সতীশ বাবু ঠিকই বলিয়ণ- 

ছেন_-“বাঙ্গালীর একট বড় গৌরবের কথ। এই, তাহারাই বুন্দীবনের বনজঙ্গলের 

আবাদ করিয়া! ভক্তির পত্তন করিয়াছিলেন । নিভাঁক বাঙ্গালী নাবিক একদিন ভারত, 

সাগরীয় দ্বীপোপদ্বীপে বাণিজা করিয়। স্বদেশের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিতে জানিতেন ) সাগর- 

পারস্থ বিদেশীকে ভাষা ও ধর্ম দিয়া মানুষ করিয়া] তুলিতে পারিতেন। নির্ভাঁক 

বাঙ্গালী কৃষক ব্যাস্রাদি-হিংঅ্-পশু-সঙ্কুল হুন্দরবন আবাদ করিয়া এখনও শশ্ক্ষেত্রে 

দসোনা। ফলাইতে জানেন। আর সেই অভিমান-পরাযণ বাঙ্গীলী ভত্ত সুদুর অতীতের 

কুক্ষিতল হইতে বুন্দাবনের লুপ্ত তীর্থ সমুদ্ধীর করিয়া, মোক্ষফল প্রাপ্তির পথ সুগম করিয়ণ. 
দিয়াছিলেন। কোন্ কালে কোন্ বলে বাঙ্গালী দুর্বল, তাহা কেবল অতীত-বিমুখ 

লেখকগণেরই প্রগল্ভতার মন্তব্যগত 1......" 

"প্রীগৌরাঙ্গদেব স্থায়িভাবে বুন্দাবনে বাঁদ ন। করিলেও, তহারই প্রেরণায়, তাহীরই 
ব্যস্থায়, তাহার প্রেরিত ভক্ত সম্প্রদায়ের একাগ্র চেষ্টায় প্রীবৃন্দাবনে বাঙ্গালীর নুতন 
উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল! সেই ওউ্পনিবেশিকদিগের একমাত্র সাধন1-_ভক্তির, 

রাজা প্রতিষ্ঠা, ভক্তিবাদের ভিত্তি পত্রন এবং লীলাধন্ের প্রবর্তন” 
“সেই ওপনিবেশিকদিগের অগ্রদূত হইয়াছিলেন-_প্রীলোকনাথ গ্নোস্বামী ; ছায়ার 

মত তাহার সহচর ছিলেন, অন্য এক বাঙ্গালী ব্রান্মণ__শ্রীভূগর্ভ গ্োন্বামী। ক্রমে 
গৌড়াধিপের অমাত্য পদ পরিতাগ্ন করিয়! কাঙ্গাল বেশে সেই বনবাসী হইয়াছিলেন 
সর্ব্বত্যাগী ত্রা্মণ ভ্রাতৃদ্ধয়_ ভ্রীরপ ও শ্রীপনাতন গোস্বামী এবং উহাদের তরাতুপ্প 
পগ্ডিতকুলপতি শ্রীজীব গোস্বামী ।*.-...পূর্ববঙ্গ হইতে আঙদিলেন ভাগবত পাঠক পরম 
ভাগবত শ্রীরঘুনাথ 'ভট্ট। আর শ্রীগৌরাঙ্গদেবের অস্তর্ধানের পর বৃন্দাবনে আদিলেন-_ 
সপ্তগ্রামের লক্ষাধিপতির পুত্র, সর্ধত্যাগী, কায়স্থ-কুল ভূষণ শ্রীরঘুনাথ দাদ। ক্র্ধে 
ক্রমে আরও কতজন আপিয়াছিলেন, খ্যাতিমণ্ডিত হইয়া দেহত্যান করিয়াছিলেন, 
কেই কেহ গোস্বামী আখ্যাও পাইপ্জা ছিলেন ।-***-** 



৬৩১৬ বাঙ্গালীর বল 

(ও) 

প্রাচীন চিত্রে ও ভাঙ্কধ্যে বঙ্গবীর্যের পরিচয় 

বিঝুপুরের প্র/চীন মন্দিরগ্াত্রে (ছোডবাংল! ) নৌকায় সুসজ্জিত সেনাবৃন্দের মুক্তি 
খেদ্িত আছে। সুগয়।, মললযুদ্ধ, জলযুদ্ধ, অশ্রবাহিত রথ, রণনজ্জীয় সজ্জিত হন্তী, অশ্ব 

ও বর্দূপরিহিত বণিষ্ঠ ঘোদ্ধ -পুরুষদিগের মস্তি খোদিত করিষ] বঙ্গের ভান্বর বিধুপুরের 
মন্দিরগুলি সুসজ্জিত করিয|ছিলেন । জোডব|ঙগাল] মন্দিরগাত্রে এখনও যে অস্ত্রধাবী 

অশ্বারোহী মুন্তি পরিলক্ষিত হয, ত!হ] দেখিলেই বুবিতে পার] যাঁয যে নেকালে বাঙ্গালী 

অশ্বীরোহী জিন্ ও রেকাব ব্যবহার করিতেন। বিঞ্পুরের মন্দিরগুলি প্রাচীন কালের 

বাঙ্গালার শৌষাবীধ্যের অনেক পরিচষ রক্ষা করিতেছে । শুনিতে পাওয়। যায়, সুদীর্ঘ 

দশ শতাব্দী পয্যন্ত বিষ্পুরের হিন্দুরাজন্যগণ এদেশে সর্বময় কর্তা ছিলেন। (ভারতবধ, 

আ.ষাঢ ১৩২৪ ও প্রবনী-ফ।ভুন ও চৈত্র ১৩২৫) 
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আমর! ইতঃপূর্ব্বে দেখিয়াছি যে গিরিয়ার যুদ্ধের পর্বে 'মেজর ছি কলিকাত। 

ও তগ্নিকটবর্তা স্থান হইতে সেনা সংগ্রহ করিয়াছিলেন । 

6৮) 
পল।শীব যুদ্ধের অল্পকল পর পর্যান্ত বঙ্গবীর্যয 

ভারতবর্ষ ব1 বঙ্গদেশের ইতিহীন এখনও লেখা হয় নাই, লেখার উদ্যোগ চলিতেছে । 

প্রাচীনকালেব__এমন কি, মুলমান যুগ্নের প্রাদেশিক মাল-মসল1 এত অল্প ধা এমন- 

ভাবে নষ্ট হইয়। গিয়াছে যে, উহার সাঁহ।যো লুপ্ত ইতিহাসের পুনরুদ্ধারের আশ] সুদুর- 

পরাহত। কিন্তু ইংরাজী আমলের কাগজ-পত্র এখনও নষ্ট হয় নাই। অনুসন্ধান 

করিলে প্রাচীন জমীদরবর্গের কাগজ-পত্র হয় ত এখনও পাওয়1 যাইতে পারে । সরকারী 

দণ্তরেও রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসের মুলাবান্ উপাদান এখনও মজুদ 

সাধারণের একটা ধাবণ] আছে যে, পলাশীব যুদ্ধের পর অতি অল্প আয়াসেই 

ইংরাছের। বঙ্গঈদেশে তাহাদের শানন প্রতিষ্ঠা কবিতে পারিয়াছিলেন। মীরকাশিমের 

ন্বণিক প্রচেষ্টার কথা ছাড়িয়)? দিলে বাঙ্গালী জাতি এক রকম বিন আপত্তিতে 

ইংর।জের রাজত্ব স্বীকাঁব করিয়াছিল। কিন্তু জেলায জেলায় ম্যাজিটরের মহাফেজথ।নাষ 

এখনও যে সমব্ত চিঠি-পত্র পাওয়1 যায়, তাহা হইতে স্পঃই প্রতীয়মান হয় যে, পলাশী 

পরাজয়ের-এমন কি, মীবক।শিথের পতনের পরও বাঙ্গালী জনীদাররা ইংরাজের 

বিরুদ্ধীচরণ কবিতে ইতস্তত; কবে নাই ।.---.*১৭৮১ ও ৮২ খুষ্টাব্ষের কয়েকখানি 

অপ্রকাশিত ই"রাঁজী পত্র হইতে এই সমযকার কয়েকটি জমীদার কিরূপ ছুর্দম ছিলেন, 

তাহ বুঝা যাইবে। 

১৭৮২ থুষ্টাব্ের ১২ই মঙ্চ মিঃ হল্যাও ঢাক! হইতে বাখরগরঞ্জের আদালতের জজ 

রৌটনকে ছুই .জন হৌধুরীর সম্বন্ধে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন ! উহার মর্দন এইরূপ £₹__ 

“গঙ্গা প্রনাদ এবং বাঁজচন্্র চৌধুরীর মত দুর্দান্ত লোকের কখ। আমি জানি। ,বছ দিবদ 

পথান্ত তাহারা, একটি ডির্লী অমান্য করিয়া আসিয়াছে, এখন তাহারা গবর্ণমেণ্টের 

অধীনতাই অন্বীকার করিতে উদ্যত হইয়াছে। বন্দোনস্তের সময় ঢাকায় উপস্থিত না 
হওয়ার তাহাদের চৌধুরাই,বেচা বাম চাট।জ্ডিকে ইজারা, দেওয়া হয়। কিন্তু দে. এখনও 
'এ' সম্পত্তির ' দখল "লইতে 'পাঁরে নাই। উহার মফঃঘলে থাকিলে নানাবপ হাঙ্গাম' 

করিবে বিবেচন! করিয়া! আমি উহদ্রিগকে ঢাকায় আনিতে একজন হাধিল্নার ও 
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চারিজন পিপাহী পাঠাই। কিন্তু উহারা অনেক লোক জমায়েত করিয়াছে শুনিয়1 

স্থানীয় আমীনকে তাহার লোকজন সহ হাবিলদারকে সাহায্য করিতে বলি। কিন্তু 

আপনি লিখিয়াছেন যে, ছুই শত রায়বেশের সাহায্য লইয়াও উহার! কৃতকার্য হইতে 

পারে নাই।” গঙ্গাপ্রনাদ ও রাজচন্দ্র যে খুব টাকাওয়ল। লোক ছিলেন তাহ। নহে। 

মিঃ হল্যাণ্ডের পত্রেই প্রকাশ ঘে, তাহাদের সম্পত্তির বাধষিক আয় ছিল ২ হাঁজার ৯ শত 

২৪ টাক মাত্র। কিন্তু তখনও ইংরাজের শাসন বঙ্গদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই, 

আইনের ভয় তখনও মফঃম্ঘলবাপীর অন্তঃকরণে বদ্ধমূল হয় নাই, তখন বাঙ্গালী হিন্দুর 

লাঠি ধরিতে জাণিত, তাই বধিক ৩ হ।জ।র টাকা আয়ের সম্পত্তির মালিক ছুই জন 

চৌধুরী ইংর।জ সরকারের পরো য়ান। অগ্রাহ্য করিতে সাহদী হইয়াছিল। 

সত এটি লী শালা 

মিঃ হল্যাণ্ডের আর একখানি চিঠিতে প্রকাশ যে, ভুলুয়ার জমীদারর1ও সরকারী 

শীসনকে মোটেই ভয় করিতেন না। ১৭৮১ থুষ্টান্বের ১ই ডিসেম্বর মিঃ হল্যাও্ 

রেভেনিউ কমিটার সভাপতির নিকট লিখিয়াছিলেন, “জগাদিয়1-সংলগ্র এক খণ্ড জমী 

লইয়1 ভুলুয়ার নরন।রায়ণ চৌধুরী ও জগাদিয়ার রামগোবিন্দ চৌধুরীর বিবাদ সম্বন্ধে 

আপনাদের আদেশপত্র পাইয়ছি। ব।মগোবিন্দের স্বভ।ব-চরিত্র সম্বন্ধে আমি কিছু 

জানি ন। কিন্তু নরনারায়ণ যে নামজাদ? ডাকাত, তাহাতে সন্দেহ নাই। পূর্ব 

তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে ৫০৬০ জন সিপাহী পাঠান হইয়ছিল, কিন্তু তাহাকে ধরা 

যায় নাই। সরকারের বিবেচনায় সে বহু দিন পধ্যন্তই বিদ্রোহী (০9011) বলিয়। 

পরিগণিত হইয়া! আপিতেছে। কিন্তু তথাপি নে ভুলুয়া পরগণীায় কিছু জমী দখল 

করিতেছে এবং সেখানে তাহারু প্রতিপত্তিও খুব বেশী। ঢাকায় সৈম্য এত কম ষে, 

তাহাকে আব্রমণ করিতে পাঠাইবাঁর মত লৌক আমার নাই। প্রয়োজনীয় লোক 

আদিলেও দে অনায়াসে পলায়ন করিয়া! আত্মরক্ষা! করিতে পারিত। এই জন্য আমি 

ভুলুয়ায় ইজারাদ।রের নিকট নরনীরায়ণকে প্রতারণ? পুর্ববক (1) গ্রেপ্তার করিবার জন্য 

চিঠি লিখিয়াছি।” 

নরনারায়ণ কেবল ইংর।জ সরকারের ক্ষমত] উপেক্ষা! করিয়াছিলেন । ভুলুয়া পরগণার 

আর এক জন জমীদ।র শিবা ইংরাজ সরকারের দুইখানি খাজানার নৌক। লুঠ করিয়া- 

ছিলেন । হ্ল্যাণ্ড এতৎসম্পর্কে তাহার উপরিওয়ালাদিগ্কে ১৭৮২ খুষ্টান্বের ১১ই 

অক্টোবর তারিখে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন যে, এ পর্যন্ত অত্যন্ত দুঃসাহসী দহ্যরাঁও গ্ররীৰ 

ও ন্িসম্বল লোকের ক্ষতি করিয়াছে, কিন্তু সরকারী রাঁজন্দে হাত দিতে লাহম.করে 

৪১ 
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নাই; কারণ, তাহাদের ভয় ছিল যে, তাহ হইলে খুব জোর তদন্ত চলিবে ।-__এই 

পরগণার আর এক জন জমীদাঁর নরনারায়ণও দঙ্থ্য বলিয়! পরিচিত। তাহার জমীদারী 

বাজেয়াপ্ত হইয়াছে, কিন্তু তথাপি সে দখল ছাড়ে নাই | 

এ বংসরেই ২৪শে এপ্রিল হল্াও তদানীন্তন গভর্ণর জেন।রেল ওয়ারেণ হোষ্টিংসকে 

লিখিয়াছিলেন যে, প্ডাক। জেলার অনেক পরগণ।র জমীদার ও অধিব।সিগণ এপ 

ছরভ্ত ও তবাধ্য এবং সদাঁসববদাই এত দাঙ্গা-হাঙ্গামা করে যে, পরগণায় পরথণ।য় 

নিপাহী নণ বসাইলে খাজান1 আদায় হইবে ন।” 

ঢাঁকার মহাফেজখানায় এ রকমের চিঠিপত্র আরও অনেক পাওয়। য/ইবে, কিন্তু 

একখানি চিঠি হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, পলাশীর বুদ্ধের ২৫ বৎসর পরেও পৃব্ববঙ্গের 

জমীদাঁরগণ ঢাক।র ইংরাজ কর্মচারিগণকে কিবপে বাতিবাস্ত করিয়া তুিয়াছিল। 

জমীদারদিগের সহি” ইংরাজ সরকারের এই সংঘর্ষের ইতিহাস আজিও লেখণ হয় নাই। 

অগচ এই ইঠিহাসই ই'বাজ কতৃকি বঙ্গবিজয়ের প্রকৃত ইতিহাস । কফ কক * 

সরকারী দগুডরথানার ও মহাফেজখানাঁর কাগজ-পত্রের এতিহাসিক মুল্য সম্বন্ধে 

সংক্ষেপে কয়েকটি কথ বল হইল । আশ করি, এই দিকে ইতিহাসানুবাণী সুধীবৃন্দের 

দৃষ্টি আকৃ হইবে। কাগজ চিরস্থাধী নহে । অনেক কাগজ-পত্র পোকায় নষ্ট 

করিয়াছে । অনেক কাগচ্গের লেখ। ক্মশঃই অস্পছ হইতেছে । জেলায় জেলায় এই 

সকল কাগজ বিক্ষিপ্ত । অতএব এই সকল ক।গজ-পত্র হইতে বাঙ্গাল। দেশের আধুনিক 

ইতিহীপনের উপাদান সংগ্রহ করিতে আর বিলম্ব করা উচিত নহে। (অধ্যাপক ) 

্রীহরেন্্রনীণ সেন (পি, এচ, ডি)। মানিক বছমতী-_ বৈশাখ, ১৩৩৬। 
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